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Förord

Denna avhandling hade jag velat döpa till Östan om sol och västan om måne
– om jag nu inte hade behövt ta några praktiska hänsyn. Det färöiska språket
är nämligen lika vackert och spännande som ett sagoslott, intill overklighet
fascinerande i sin svävande ställning mellan isländskan och de fastlandsskandinaviska språken. Att få växa upp med färöiska som ett av sina språk,
och att sedan som vuxen få möjlighet att fördjupa sig vetenskapligt i dess på
samma gång moderna och arkaiska struktur är ett privilegium som är få förunnat. Att just jag fått denna förmån har jag många att tacka för.
Vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet har jag funnit
en enormt inspirerande miljö och fått mycket praktiskt och ekonomiskt stöd
genom åren. Högskolan Dalarna har under det senaste året beviljat mig tre
månaders forskningstid och tillhandahållit en välutrustad arbetsplats. Tacksamt har jag också tagit emot ett stipendium från IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne som tillåtit mig att ta tjänstledigt
från all undervisning under slutfasen av skrivandet. Slutligen har jag blivit
mycket vänligt bemött vid Fróðskaparsetur Føroya i flera ärenden.
Bakom dessa institutioner döljer sig förstås en rad människor av kött och
blod som betytt oerhört mycket under min tid som doktorand. Först och
främst måste jag av hela mitt hjärta tacka mina två nuvarande handledare,
Ulla Börestam och David Håkansson. Ulla har under alla år varit mitt trygga
stöd med sin vetenskapliga klokhet och entusiasm och inte minst med sin
enorma mänskliga värme, som hon visade mig även under den långa period
då jag inte var aktiv som doktorand. Utan henne hade jag antagligen aldrig
återupptagit skrivandet. David tillträdde som min biträdande handledare för
ett och ett halvt år sedan och har sedan dess uträttat underverk. Med sina
djupa kunskaper om grammatik och sina breda kunskaper om nordistik har
han väglett mig på ett säkert och alltid konstruktivt sätt. Utan honom hade
avhandlingen inte blivit det den är. En annan person som bidragit till väsentliga förbättringar av innehållet är Cecilia Falk, som engagerat tog sig an
uppgiften som skuggopponent vid mitt slutseminarium. Stort tack för det!
Flera personer vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala har i olika
skeden givit mig uppmuntran och råd. Henrik Williams var en av dem som
såg till att jag sökte till forskarutbildningen, och Maj Reinhammar bekräftade mig tidigt i mitt intresse för dativ. Lars Wollin handledde mig i
början av min doktorandtid, och jag sörjde hans klassiska vältalighet och
vänliga tillgänglighet när han flyttade till Åbo. Alla roliga och begåvade
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doktorandkollegor förtjänar också att omnämnas. Från grundutbildningen
kände jag redan Charlotta Busing och Yair Sapir; under forskarutbildningen
tillkom Marie Sörlin, Renate Walder och många andra underbara människor
som jag fortfarande är glad att ha som vänner.
Alla mina nuvarande kollegor vid Svenska språket vid Högskolan Dalarna
ska ha ett varmt tack för att de genom demoraliserande fikastunder, uppsluppet skämtande och empatiskt lyssnande gjort slutfasen av mitt arbete uthärdlig. Anna-Maria Dahlén, Antti Ylikiiskilä och Patrik Larsson har dessutom
hjälpt mig med korrekturläsning, och Catharina Nyström Höög har bidragit
med sitt goda omdöme om text när jag i svaga stunder inte litat på mitt eget.
För statistiskt sakkunnig hjälp tackar jag Joost van de Weijer, för kontrollräkning av mina alldeles för många tabeller Stefan Steger och för översättning av sammandrag och sammanfattning till engelska Jonathan White.
Alla tre har effektivt och beundransvärt vänligt utfört även uppdrag som
tillkommit i sista minuten. Slutligen har också min far, Ulf Timmermann,
bistått mig på väsentligt sätt vid färdigställandet av texten då han omsorgsfullt gått igenom referenslistan.
Båda mina föräldrar har strävat efter att hjälpa mig med det så kallade
livspusslet, bland annat genom barnpassning, och min mor Majly har stärkt
mig till kropp och själ med många fantastiska måltider. Tack kära ni! Till
mina tre syskon Lars, Ulla och Brita vill jag säga att jag är lycklig för att de
finns. Ett särskilt tack till Ulla som nog sådde fröet till denna avhandling när
hon ville ha hjälp med en färöisk skoluppsats och avkrävde mig, då omkring
16 år, en förklaring till varför det skulle vara ackusativ på ett ställe och dativ
på ett annat. Jag minns fortfarande de pedagogiska (?) streckgubbar jag ritade för att illustrera verbet sláa ’slå’ som styr ackusativ och verbet hjálpa
’hjälpa’ som styr dativ, min generalisering som gick ut på att dativobjekt är
mera delaktiga i verbskeendet än ackusativobjekt – och min fars kommentar
att beskrivningen visserligen var intressant men i det enskilda fallet ohållbar.
Jag får efter noggrann granskning hålla med honom om båda delarna.
Min egen lilla familj har fått utstå mycket under de senaste månaderna,
men har tagit det mesta med jämnmod. Jag är glad att Ulfs outsinliga energi
och goda humör har kunnat balansera min trötthet. Tack för att du tagit hand
om vår lilla flicka och låtit henne uppleva spännande äventyr så många kvällar och helger när jag varit tvungen att sitta vid datorn! Till slut måste jag
tacka Sigrun för att hon är den underbaraste dotter man kan tänka sig. Utan
henne skulle jag inte vara den jag är och inte kunna göra det jag gör. Därför,
Sigrun, är det här din bok!
Falun den 18 maj 2015
Solveig Malmsten
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1 Inledning

Färöiskan är, åtminstone med västvärldens mått mätt, inget stort språk. I den
statliga språkpolitiska utredningen Málmørk (Málstevnunevndin 2007:12)
uppskattas det totala antalet modersmålstalare av färöiska i världen till runt
70 000. Trots detta är färöiskan idag både ett standardiserat och ett samhällsbärande språk, officiellt erkänt som Färöarnas huvudspråk. Den mycket aktiva språkplanering som lett fram till dagens status har krävt stora insatser av
det lilla färöiska samhället. Mindre resurser har därför kunnat ägnas åt att
utforska språket som system, även om färöiskan ur språkvetenskaplig och i
synnerhet nordistisk synpunkt är oerhört värdefull. Färöiskan intar nämligen
på flera plan en mellanställning mellan å ena sidan den exceptionellt konservativa isländskan och å andra sidan de fastlandsskandinaviska1 språken
danska, norska och svenska, som genomgått omfattande förändringar under
tidernas lopp. Ett mycket vanligt antagande inom nordistiken är att alla nordiska språk utvecklas enligt samma mönster, om än i olika takt. Om detta är
sant skulle man alltså i dagens färöiska i realtid kunna följa exempelvis
samma grammatiska förändringar som de fastlandsskandinaviska språken
genomgick under medeltiden och som där bara kan studeras i ett mycket
begränsat skriftligt källmaterial. Det lilla färöiska språksamhället är alltså ur
mer än en synpunkt ett levande språklaboratorium av mycket stort intresse.
I denna avhandling utnyttjar jag autentiskt färöiskt material från perioden
1940–1999 för att, som undertiteln säger, utföra en fallstudie i grammatisk
förändring på nordiskt område. Undersökningsobjektet jag valt är det morfologiska kasuset dativ. Kasus reducerades hastigt som böjningskategori i
danska, norska och svenska redan under medeltiden. De andra två nordiska
språken, färöiska och isländska, har däremot bevarat det gamla systemet mer
1

Uttrycket fastlandsskandinaviska språk används i denna avhandling som en paraplybeteckning för standardvarieteterna av danska, norska och svenska genom tiderna, i den mån det har
funnits en standard. Fastlandsskandinaviska dialekter innebär på motsvarande sätt danska,
norska och svenska dialekter. Jag har alltså valt den något otympliga formen fastlandsskandinavisk för det som rör Danmark, Norge och Sverige istället för den kortare och i svenskt
språkbruk lika korrekta formen skandinavisk. Nackdelen med skandinavisk är nämligen att det
skulle kunna sammanblandas med engelskans Scandinavian. Scandinavian kan som bekant ha
samma betydelse som svenskans nordisk, jfr exempelvis Scandinavian languages i betydelsen
’nordiska språk’. Den inom språkvetenskap mest använda engelska paraplybeteckningen för
danska, norska och svenska är nu för tiden Mainland Scandinavian, vilket står i motsats till
Insular Scandinavian som omfattar isländska och färöiska. Genom att välja motsvarande
svenska uttryck, alltså fastlandsskandinaviska språk, hoppas jag att förebygga missförstånd.
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eller mindre intakt och böjer alltså fortfarande nominalfraser i nominativ,
ackusativ, dativ och genitiv. I färöiskan står genitiven emellertid idag svagt,
och utgår man från axiomet att färöiskan följer samma utvecklingsgång som
fastlandsskandinaviskan, bör dativ vara det kasus som står närmast på tur att
reduceras. Än så länge är dativ dock en levande grammatisk kategori. Ett par
autentiska exempel från färöiska gymnasieuppsatser kan illustrera skillnaden
mellan nutida färöiska och nutida svenska.2
(1)

Tí er tað av alstórum týdningi, at hendan samveran er á føroyskum máli [94-l2]
Därför är det av enorm betydelse, att denna samvaro är på färöiskt språkDAT
’Därför är det av enorm betydelse att denna kommunikation sker på färöiskt
språk’

(2)

at føroyskt mál kundi nýtast sum skaldamál [69-d2]
att färöiskt språkNOM kunde användas som diktarspråk
’att färöiskt språk kunde användas för lyrik’

Den understrukna frasen ’färöiskt språk’ har som synes olika form i färöiska
beroende på om den står i dativ som i (1) eller i nominativ som i (2). I den
svenska översättningen är formen identisk i båda kontexterna. Dativformen i
(1) är både syntaktiskt, lexikalt och semantiskt motiverad. Samtidigt har den
färöiska språkbrukaren ofta möjlighet att välja mellan flera synonyma uttryckssätt, där ett involverar dativ och ett annat inte. Svenskan har här färre
variationsmöjligheter. Exemplen (3) och (4), även de från färöiska studentexamensuppsatser, visar två alternativa sätt att på färöiska uttrycka betydelsen ’till förmån för ngt’. Den idiomatiska svenska översättningen blir som
synes identisk i båda fallen.

2

(3)

V. U. Hammershaimb skal hava tøkk fyri tað arbeiði, hann avrikaði tí føroyska
málinum til frama [91-l1]
V. U. Hammershaimb ska ha tack för det arbete, han utförde det färöiska
språketDAT till förmån
’V. U. Hammershaimb ska ha tack för det arbete han utförde till förmån för det
färöiska språket’

(4)

At enda við verjir hann málserfrøðingin Jóhan Hendrik W. Poulsen og hansara
ósjálvsøkna arbeiði til frama fyri føroyska málið [92-f2]
Att sluta med försvarar han språkexperten Jóhan Hendrik W. Poulsen och hans
osjälviska arbete till förmån för färöiska språketACK
’Till slut försvarar han språkexperten Jóhan Hendrik W. Poulsen och hans osjälviska arbete till förmån för det färöiska språket’

Mina principer för annotering av exempel redovisas i inledningen till kapitel 6 nedan.

18

I det följande ska jag specificera vilka språkvetenskapliga funktioner en
undersökning av dativ i modern färöiska, satt i nordiskt perspektiv, kan fylla.

1.1 Syfte
Målet med min avhandling är att bidra till förståelsen av kasus i färöiskan
och i de nordiska språken. Eftersom färöiskan är det minst utforskade av de
nordiska språken bör nya rön om detta språks grammatik kunna vara av
värde för den färöiska språkvetenskapen och den jämförande nordiska
språkvetenskapen i allmänhet. Men framför allt kan en undersökning som
denna vara intressant inom den historiskt inriktade nordiska syntaxforskningen på grund av färöiskans nyckelposition mellan isländskan och de fastlandsskandinaviska språken, som lyftes fram inledningsvis. Avhandlingen
strävar följaktligen efter att uppfylla de fyra syften som Fischer (2007:11 f.)
anger som möjliga inom historisk lingvistik: att beskriva språket vid en viss
tidpunkt, att visa hur språket förändras över tid, att diskutera vilka inomspråkliga mekanismer som är verksamma vid förändringen samt att ge utomspråkliga förklaringar till förändringen.
Det första syftet innebär att jag inledningsvis kartlägger i vilka syntaktiska kontexter dativ används i modern färöiska. En samlad, något så när detaljerad beskrivning av dativens funktioner i modern färöiska finns inte sedan tidigare. Framför allt saknas i stor utsträckning frekvensuppgifter, inte
minst uppgifter om tokenfrekvens i autentiskt språkbruk, som kan bilda utgångspunkt för jämförande studier. I detta sammanhang är det å ena sidan
intressant vilka funktioner dativ mera ofta respektive mindre ofta fyller. Å
andra sidan ger det också viktiga implikationer när och hur ofta det förekommer variation mellan dativ och annat kasus i potentiella dativkontexter,
d.v.s. kontexter där dativ faktiskt används eller borde användas enligt normen.
Det andra syftet betyder, i och med att avhandlingen rör eventuella förändringar i färöiskans kasusbruk, indirekt att ett axiom inom nordistiken
skärskådas i grunden. De flesta inriktningar inom nordisk syntaxforskning
förutsätter som sagt att färöiskan ifråga om de konservativa drag som exemplifierats i (1) och (3) ovan är på väg att närma sig de fastlandsskandinaviska språken, så att bruket av dativ reduceras. Detta skulle vara ett led i
en långsiktig utvecklingstendens gemensam för alla germanska språk, där
morfologiskt kasus med tiden reduceras som grammatisk kategori. Avhandlingens andra syfte innebär att jag utreder i vilken utsträckning detta axiom
är korrekt. Det principiella värdet av ett kritiskt förhållningssätt inom språkhistorisk forskning påpekas exempelvis av Ralph (2000:377): ”Under alla
omständigheter är det då och då nödvändigt med en omprövning även av de
mest grundläggande antagandena.” I detta fall är en granskning speciellt
motiverad, eftersom viss tidigare forskning antyder att färöiskan kan utgöra
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ett undantag i förhållande till den förväntade utvecklingen i de nordiska
språken. Ett viktigt teoretiskt arbete som Holmberg & Platzacks (1995) visar
att just den postulerade parameter som omfattar morfologiskt kasus inte verkar vara riktigt tillämpbar i färöiskan, vilket bekräftas ytterligare i Þráinssons
(2009) vidare kommentar. På mera detaljerad nivå har det också påpekats
bland annat av Eyþórsson m.fl. (2012) och Sandøy (2012:321, 323) att förändringarna i färöiskan inte är exakt parallella till förändringarna i fastlandsskandinaviska dialekter. Det är alltså påkallat att göra en empirisk undersökning av dativbruket i autentiskt färöiskt material under en följd av år där man
enligt grundantagandet kan förvänta sig att en förändring ska ske.
Resultatet av denna kartläggning behöver sedan systematiseras och tolkas
teoretiskt. Att utreda vilka inomspråkliga mekanismer som är verksamma
vid den grammatiska förändring och/eller kontinuitet jag iakttagit är det
tredje syftet med min avhandling. Här finns flera teoretiska modeller som
kan och bör utvärderas mot empiriska resultat. Det är särskilt relevant eftersom olika teoribildningar fortfarande tenderar att ställas emot varandra i den
syntaxteoretiska debatten. Barðdal (2011 med flera arbeten) har exempelvis
som företrädare för konstruktionsgrammatiken under 2000-talet starkt ifrågasatt den generativa beskrivningen av kasustilldelning. Å andra sidan kan man
också ana ett ökat intresse av att jämföra och påvisa överensstämmelser mellan flera grammatiska teorier i samband med tolkningen av ett empiriskt
resultat, jfr exempelvis Fischer (2007). Den teoretiska beskrivning av kasus
som jag i första hand vill testa är den generativa grammatikens distinktion
mellan strukturellt och lexikalt kasus respektive tematiskt och idiosynkratiskt
kasus. Det är inom detta ramverk som större delen av den föga omfattande
tidigare forskningen kring färöiskans kasus utförts. I andra hand vill jag jämföra mina resultat med konstruktionsgrammatikens bild av språkförändring.
Här finns sedan tidigare ytterst lite forskning om färöiska, men ramverket
har utnyttjats för att undersöka så kallade argumentstrukturkonstruktioner i
den närbesläktade isländskan. De principer som jag anser mig kunna pröva
är dels den så kallade usage-based model, som förutsäger att grammatiska
kategoriers frekvens ska ha avgörande effekt på deras utveckling, dels antagandet att tydlig semantisk koherens gör en kategori mera produktiv. I diskussionerna drar jag också in rön om dativ inom jämförande nordisk språkhistoria och dialektologi, även när studierna inte representerar någon av de
två nämnda teoribildningarna.
När olika beskrivningsmodeller prövats kommer jag till det fjärde syftet
med min avhandling, nämligen att tentativt förklara de mönster som jag
kunnat iaktta i färöiskt kasusbruk. Själva förklaringsbegreppet har diskuterats livligt inom syntaxforskningen under 2000-talet. Inte minst inom den
generativa teoribildningen har flera grundantaganden utmanats och kraven
ökat på att presentera inte bara inomsystematiska beskrivningar utan även
utomsystematiska motiveringar till postulerade eller iakttagna förändringsmönster. En anledning till denna teoretiska utveckling är att språklig varia20

tion, både interindividuell och intraindividuell, uppmärksammats i allt större
utsträckning – vilket gör studier på autentiskt språkbruk så som denna särskilt relevanta. Som ett typiskt exempel på utvecklingen kan det tjäna när
Håkansson (2013:140) breddar sin undersökning av syntaktisk förändring
inom princip- och parameterteorin med sociolingvistiska överväganden och
konkluderar: ”[...] I have tried to show that we have to look beyond theories
of universal grammar towards sociolinguistic approaches to linguistic alteration in order to adequately explain syntactic change.” Jag ansluter mig till
denna princip och strävar efter att relatera resultaten av min studie till färöiskans språksociologiska bakgrund.
Sammanfattningsvis är målet med denna avhandling att bidra till den aktuella diakrona nordiska syntaxforskningen på de olika sätt som Fischer
(2007:11 f.) anger som relevanta för historisk lingvistik. Det första syftet
ovan innebär att jag ger en beskrivning av dativens syntaktiska funktioner i
modern färöiska (kapitel 7). Enligt det andra syftet visar jag hur dativbruket
förändras över tid (kapitel 8). Det tredje syftet söker jag tillgodose genom att
diskutera alternativa beskrivningar av förändringen respektive frånvaron av
förändring i ljuset av grammatiska teoribildningar (kapitel 9). Det fjärde
syftet hoppas jag slutligen uppfylla genom att föreslå vissa språksociologiska
förklaringar till de iakttagna förändringarna (kapitel 10).

1.2 Hypoteser
I det följande vill jag helt kort presentera de hypoteser som min undersökning utgår ifrån, eftersom de legat till grund för valet av material och metod.
Enligt en allmän uppfattning pågår alltså en förändring i bruket av dativ i
färöiskan, som i det långa loppet antas leda till att dativen används mindre
frekvent. Den förmodade reduktionen av dativ innebär emellertid i mitt färöiska material från 1900-talet knappast några paradigmatiska förändringar, då
tidigare forskning inte kunna visa att det i modern färöiska pågår någon väsentlig fonologisk eller morfologisk reduktion av kasusböjningen. Skillnaden
mellan exempel (1) och (2) ovan verkar alltså inte direkt vara på väg att utjämnas. Däremot kan man förvänta sig tendenser till syntagmatiska förändringar i så måtto att dativ över tid minskar i frekvens i vissa syntaktiska kontexter. Det kan yttra sig å ena sidan så att dativ blir mindre frekvent i förhållande till antalet löpord, i och med att språkbrukaren väljer bort en konstruktion med dativ som i (3) till förmån för ett alternativt uttryck som i (4). Å
andra sidan kan det yttra sig genom att konstruktionen bibehålls, men att
annat kasus används trots att den konservativa normen föreskriver dativ. Min
första hypotes blir alltså att jag i min studie av färöiska studentexamensuppsatser från perioden 1940–1999 ska kunna iaktta att dativ över tid minskar i
frekvens och oftare ersätts av annat kasus.
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Förändringen av dativens syntaktiska roller har i teoribildningarnas makroperspektiv antagits vara linjär och generell för språket i sin helhet. Preliminärt utgår jag ifrån att detta ska reflekteras även i en empirisk studie på
mikronivå. Min andra hypotes är alltså att dativens frekvens ska sjunka kontinuerligt, om än olika snabbt i olika kontexter, vilket jag strax återkommer
till som min tredje hypotes.
Jónsson (2009a) beskriver hur dativen i färöiskan förlorat flera syntaktiska funktioner sedan gemensam västnordisk tid, på ett sätt som starkt liknar
utvecklingen i de fastlandsskandinaviska språken och dialekterna – bortsett
från den väsentliga skillnaden att färöiskans kasus alltså inte uppvisar någon
nämnvärd fonologisk/morfologisk reduktion. Även Eyþórsson m.fl. (2012)
gör troligt att utvecklingen av dativbruket i färöiskan huvudsakligen följer
samma ordning som utvecklingen i norska dialekter, om än med stark fördröjning. En rimlig tredje hypotes för min studie är därmed att den förmodat
pågående reduceringen av dativens funktioner i färöiskan följer en liknande
ordning som i fornsvenskan (jfr exempelvis Falk 1995, Skrzypek 2005) och i
svenska och norska dialekter (jfr Reinhammar 1973, 1988a, 1988b, Sandøy
2000, 2011a, 2012). Dessa tre, här preliminärt formulerade hypoteser låter
sig specificeras vidare utifrån olika teoribildningar, vilket jag återkommer
till i kapitel 4.

1.3 Material och metod
Framför allt det tredje syftet med min avhandling innebär att jag i materialvalet och den grundläggande analysen måste sträva efter att förhålla mig så
teorineutral som möjligt. Jag utför därför en datadriven studie på autentiskt
språkbruk, nämligen studentexamensuppsatser i skolämnet färöiska från åren
1940–1949, 1965–1975 och 1990–1999. Uppsatserna representerar en genre
som är relativt konstant över tid och där material finns tillgängligt från stora
delar av 1900-talet, vilket skulle ha varit svårt att åstadkomma med talat
material. I och med att jag excerperar runt 100 uppsatser per delperiod blir
informanterna fler än om jag valt exempelvis tidningstext eller skönlitteratur,
vilket möjligen gör mina resultat mera generaliserbara. Utomspråkliga faktorer som informanternas ålder och geografiska härkomst är slutligen relativt
konstanta, och andra, såsom informanternas kön, låter sig väl kontrolleras.
Delperiodernas längd har betingats av materialtillgången. De äldsta bevarade
färöiska studentexamensuppsatserna skrevs 1940. En mindre mängd text än
den som utgörs av 1940-talets samtliga uppsatser skulle vara otillräcklig som
bas för statistiska beräkningar. Från början av 1950-talet finns inga uppsatser
bevarade. När väl 1940–1949 alltså av nödtvång bestämts som den första
perioden har det förefallit lämpligast att även låta senare jämförelseperioder
omfatta 10 år. Valet att undersöka tre delperioder är avhängigt av hypotes 2:
För att kunna utröna hur linjära eventuella förändringar i dativbruket är krävs
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minst tre jämförelsevärden. Sammanfattningsvis består mitt material av 98
uppsatser från perioden 1940–1949, vilket innebär en totalundersökning, och
ett slumpmässigt urval av 100 uppsatser vardera från perioderna 1965–1974
och 1990–1999. Totalt omfattar materialet knappt 230 800 löpord och 3385
potentiella dativkontexter, d.v.s. för min studie intressanta exempel där dativ
faktiskt används eller borde användas enligt normen.
Som en utgångspunkt för metodvalet får man anta att förändringstakten i
modern färöiska knappast är snabb. Sandøy (2007 och 2011a) visar på norskt
dialektmaterial hur långsamt syntaktiska förändringar i allmänhet och förändringar i dativens funktioner i synnerhet sker även i icke-standardiserade
varieteter utan skriftspråk. När jag undersöker texter på ett standardiserat
skriftspråk under en period på 60 år förväntar jag mig därför visserligen enligt hypotes 3 variation i dativbruket och eventuellt kvantitativa skillnader
mellan perioderna, i den meningen att dativ blir mindre frekvent i materialet
i allmänhet och i vissa syntaktiska funktioner i synnerhet. Däremot förväntar
jag mig inga kvalitativa skillnader i den meningen att dativen under denna
korta tidsperiod helt ska förlora några syntaktiska funktioner, eller för den
delen att några nya funktioner ska tillkomma. Dessa utgångspunkter motiverar en kvantitativ studie där jag tillämpar variationslingvistiska metoder.
I det beskrivna materialet har först alla potentiella dativkontexter excerperats manuellt och tillsammans med den närmaste kontexten registrerats i en
digital databas. Det variationslingvistiska synsättet innebär sedan att jag
utifrån tidigare forskning identifierar de syntaktiska variabler som kan tänkas
ha inverkan på valet mellan dativ och annat kasus i potentiella dativkontexter. Exempel på sådana variabler kan vara satsdelsfunktion eller diates. För
varje belägg på potentiell dativkontext i databasen anges samtliga variablers
värden. Utifrån detta kan jag sedan dels presentera statistik för varje variabel
separat, dels väga samman flera variabler i en multivariat analys. För den
sistnämnda analysen använder jag mig av det inom variationslingvistiken
beprövade verktyget VARBRUL.
Den grundläggande grammatiska analysen som krävs för att definiera variablerna och deras värden har jag i möjligaste mån utfört oberoende av moderna grammatiska teoribildningar. De teoretiska begrepp som jag bygger
min analys på är sådana som kan betraktas som allmänt vedertagna, då de
används i standardverk såsom Svenska Akademiens grammatik (Teleman,
Hellberg & Andersson 1999, hädanefter refererad till som SAG). På detta sätt
bör resultaten av min utredning kunna användas för att utvärdera flera olika
teoribildningar vad gäller deras beskrivning av morfologiskt kasus och
språkförändring.
Avhandlingen följer ur metodologisk synpunkt två aktuella strömningar
inom modern syntaxforskning: För det första är studien korpusbaserad, för
det andra är den kvantitativ. Variation och frekvensförhållanden har på senare år i stigande grad uppmärksammats i studier inom det generativa paradigmet. Inom andra syntaktiska teoribildningar som konstruktionsgramma23

tiken utgör typfrekvens och tokenfrekvens en av hörnstenarna i förklaringen
av språklig förändring. Det har också under 2000-talet blivit allt vanligare
även inom tidigare rent teoretiskt orienterade skolor som generativ syntaxforskning och kognitiv lingvistik att basera studier på empiriskt material och
avancerad statistik. I samband med detta har intresset för olika kvantitativa
metoder och deras för- och nackdelar ökat, jfr t.ex. Heycock, Sorace & Hansen (2010). I denna kontext hoppas jag att en detaljerad redovisning av kvantitativa data, så som den jag avser att ge, ska kunna vara av värde även bortom ramen för min egen undersökning.

1.4 Disposition
Avhandlingen faller i tre huvuddelar, nämligen bakgrund (kapitel 2–6), resultatredovisning (kapitel 7–8) och utvärdering (kapitel 9–10). Bakgrundsteckningen börjar med en beskrivning av det samhälle och den språksituation
inom vilka texterna i mitt material tillkommit. I kapitel 2 återges kort hur
färöiskan i historisk tid, från att vara enbart talat lågspråk i ett diglossiskt
samhälle, gått via revitalisering och skapandet av en skriftspråksstandard till
att idag vara ett närmast komplett, samhällsbärande språk. Betydelsen av
färöiskans kontakt med främst danskan framhävs, liksom de språkhållningar
som är och har varit förhärskande i det färöiska samhället.
I kapitel 3 beskrivs sedan de språkstrukturella förutsättningarna för min
studie. Modern färöiska jämförs kort med främst fornisländskan, dagens
färöiska kasusböjning demonstreras och tvetydigheter i kasusmarkeringen
påpekas särskilt. En viktig slutsats är att distinktionen mellan fyra morfologiska kasus fortfarande verkligen upprätthålls i färöiskan och inte ser ut att
vara hotad av någon pågående fonologisk eller morfologisk reduktion.
I kapitel 4 presenteras tidigare forskning omkring kasus i språk nära besläktade med färöiskan, främst nordiska språk. Detta föranleder en beskrivning av de paradigm inom vars ramar majoriteten av de tidigare studierna
genomförts, nämligen i första hand generativ grammatik och i andra hand
konstruktionsgrammatik. Fokus ligger på synen på dels kasus, dels diakron
syntaktisk förändring inom respektive teoribildning. Kapitlet mynnar ut i en
specificering av hypoteserna som ställts upp ovan i avsnitt 1.2.
I kapitel 5 beskrivs det empiriska material som min studie bygger på.
Förutom urvalsmetod och insamlingsmetod diskuteras uppsatsernas textuella
egenskaper i de tre olika perioderna. För att materialet ska vara lämpligt för
en studie över syntaktisk förändring bör det nämligen vara väl jämförbart
över tid.
Kapitel 6 förklarar mina principer för excerpering och syntaktisk analys
samt de statistiska metoder jag tillämpat. Här presenteras de variabler som
utifrån tidigare forskning kan antas vara relevanta, och samtliga syntaktiska
kategorier som jag arbetar med definieras.
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I kapitel 7 redovisas sedan det kvantitativa resultatet för materialet i sin
helhet, d.v.s. en kartläggning av dativens syntaktiska funktioner i modern
färöiska och deras frekvens. Speciellt intresse ägnas åt de fall där dativ inte
används enligt normen, och genom en VARBRUL-analys (se avsnitt 6.3)
utreds vilka variabler som starkast påverkar kasusvalet i potentiella dativkontexter. När uppsatsens tillkomstperiod faller ut som en signifikant variabel i analysen antyder det att något slags förändring i bruket av dativ faktiskt
sker i färöiskan under andra halvan av 1900-talet.
Kapitel 8 ägnas åt att undersöka vari denna förändring består, genom att
resultaten för de tre undersökningsperioderna jämförs. Liksom i kapitel 7
presenteras resultaten för en variabel i taget, och graden av överensstämmelse med hypoteserna diskuteras. Även vissa icke-grammatiska faktorer
som kan ha påverkat utfallet föreslås preliminärt.
I kapitel 9 diskuterar jag de teoretiska implikationerna av mina kvantitativa resultat. Förklaringsmodellerna inom å ena sidan det generativa paradigmet, å andra sidan konstruktionsgrammatiken prövas mot de utvecklingstendenser som framkommit i kapitel 8. Först testas tänkbara inomsystematiska förklaringsmöjligheter till utfallet på makronivå och på avgörande
punkter på mikronivå. I de fall när resultatet av den empiriska studien inte
stämmer med beskrivningen eller förutsägelserna inom respektive teoribildning ger det anledning att överväga revision av den teoretiska modellen.
Både överraskande och teoretiskt väntade resultat påkallar sedan, som sagt
inledningsvis i detta avsnitt, en extern förklaring.
Sådana tänkbara utomspråkliga impulser är ämnet för kapitel 10. Här diskuterar jag i vilken mån faktorer som språkkontakt och språkpolitik kan ha
haft någon effekt på färöiskans kasusbruk. Diskussionen mynnar ut i en hypotes som kan prövas i framtida forskning, nämligen att dativ blivit en stilmarkör i dagens färöiska. Undersökningar på annat material än mitt, framför
allt talspråksmaterial, och eventuellt med andra metoder, skulle kunna visa
om denna hypotes är korrekt – eller med andra ord i vilken mån resultatet av
min studie är generaliserbart för större delar av dagens färöiska språkbruk.
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2 Färöiskan i samhället

Detta kapitel syftar till att översiktligt beskriva det samhälle och den språksituation inom vilka texterna i mitt material tillkommit. Beskrivningen tar sin
utgångspunkt i de mest allmänna, utomspråkliga förhållandena och fortsätter
med det färöiska språkets villkor i samhället. Samtidigt kommer framställningen i hög grad att följa en kronologisk ordning.
Speciellt för Färöarna är att allmänheten har en mycket hög medvetenhet
om samhällets och språkets historia från och med vikingatiden. Än idag
präglas färingarnas politiska och språkliga attityder av självbilden som det
lilla, historiskt och kulturellt självständiga folket, vilket har fått kämpa hårt
för sin rätt mot den danska överheten. Denna inställning har i sin tur med all
säkerhet inflytande på språket, vare sig den enskilde språkbrukaren gör medvetna eller omedvetna val. Det är alltså påkallat att nedan även redogöra för
vissa historiska fakta, som har lagt grunden för de värderingar och kunskaper
skribenterna i mitt material kan tänkas ha burit på. Dessa fakta illustrerar
färöiskans ursprung i den medeltida norsk-isländska skrivartraditionen, dess
överlevnad som kuvat språk under den danska överhögheten under 1500–
1700-talen samt revitaliseringen under den nationella väckelsen på 1800och början av 1900-talet. Som exempel på hela det språkliga frigörelsearbetet och som bakgrund till den skolform inom vilken elevtexterna i mitt
material tillkommit skisseras kampen för färöiskan som skolämne och
undervisningsspråk. Särskild vikt läggs slutligen vid den språkliga och samhälleliga situationen under de tre perioder jag valt att bygga min studie av
dativbruket på, nämligen 1940–1949, 1965–1974 och 1990–1999.
Som så småningom kommer att framgå närmare spelar de förhållanden
som beskrivs här i kapitel 2 en roll på flera plan: De ger ledtrådar både om
vad jag kan ha för förväntningar på stil, ordförråd, syntax och ortografi i mitt
material och om hur jag sedan kan tolka resultaten av min studie på utomspråklig nivå.

2.1 Basfakta
Färöiska talas som modersmål av i stort sett hela Färöarnas befolkning på
idag drygt 48 000 invånare. Av dessa bor ca två femtedelar i huvudstaden
Tórshavn, resten utspridda i mindre samhällen runt om på de 18 öarna. Därutöver kan man räkna med att ca 10–15 000 personer med färöiska som mo26

dersmål lever utomlands, främst i Danmark, jfr t.ex. bedömningen hos Holm
(1992:31 not 3). Holm anger antalet färöbor som har något annat modersmål
än färöiska till maximalt 3 000, vilket skulle ge ca 60 000 personer med färöiska som förstaspråk på Färöarna och i Danmark sammantaget. I den statliga
språkpolitiska utredningen Málmørk (Málstevnunevndin 2007:12) uppskattas det totala antalet modersmålstalare av färöiska i världen till runt
70 000. Färöarna utgör en självstyrande del av kungariket Danmark. Ögruppen har exempelvis eget parlament, egen ekonomi (dock valutaunion med
Danmark) och danska myndigheter har endast litet inflytande över interna
angelägenheter. Officiella språk är färöiska och danska, dock så att färöiska
har en särskild ställning som erkänt ˮhuvudspråkˮ enligt den gällande självstyreslagen (Lov nr. 11 af 31. mars 1948 om Færøernes Hjemmestyre, §11):
ˮFøroyskt verður viðurkent sum høvuðsmál, men danskt skal lærast væl og
virðiliga, og danskt kann eins væl og føroyskt nýtast í almennum viðurskiftum.ˮ (’Färöiska erkänns som huvudspråk, men danska ska läras grundligt, och danska kan lika väl som färöiska användas i officiella sammanhang.’).

2.2 Uppkomst och nedgång
Traditionellt brukar färöiskan räknas till de västnordiska språken tillsammans med isländska och norska, jfr Hægstads (1917, 1942) samlade beskrivning av de tre. Färöarna liksom Island fick en befolkning med nordiskt språk
när de atlantiska öarna koloniserades av norrmän, främst från Vestlandet,
från 800-talet och framåt. Språket i Norge och dess kolonier beräknas ha
varit tämligen enhetligt under hela medeltiden. Enstaka särfäröiska ljudutvecklingar märks emellertid redan 1298 i det berömda Seyðabrævið ’fårbrevet’, ett endast på Färöarna gällande tillägg till den norska Gulatingslagen, se
Sørlie (1936a, 1936b, 1938, 1965), Helgason (1951, 1952), Hagland (1983)
och Karlsson (2002). Fortfarande hundra år senare kan bara några få specifikt färöiska språkdrag märkas, detta i dokumenten kring arvet efter den rika
ˮhusfrun i Húsavíkˮ (1403–1405, se Hagström 1964). Ett flertal strukturellt
överraskande förändringar inom fonologin skedde samtidigt i Norge, på
Färöarna och på Island, kontaktfenomen som uppstått under det livliga utbytet i Västnorden under 1100-, 1200- och 1300-talet enligt Sandøy (2001).
De följande 350 årens utveckling har lagt grunden för en i dagens språksituation mera relevant indelning av de nordiska språken, nämligen i (fastlands)skandinaviska (danska, norska och svenska) och önordiska (färöiska
och isländska). Arne Torp (1982:42, 1998:34 ff. samt flera andra verk) argumenterar för denna gruppering. Einar Haugen (1976:23) var mig veterligt
först med de motsvarande engelska termerna Insular Scandinavian och
Mainland Scandinavian som senare exempelvis Holmberg & Platzack
(1995) använder. Under senmedeltid och reformationstid skjuter de utveckl27

ingar fart som skiljer färöiskan från sina närmaste släktingar. Även dialektskillnaderna inom det färöiska språkområdet fördjupas enligt Hamre (1944).
Isländskan däremot genomgår bara mindre förändringar, medan norskan på
grund av de politiska förhållandena allt mera närmar sig danskan. Norskan
och färöiskan genomgår emellertid gemensamma förändringar i morfologi
och syntax, som bör ha uppkommit under den aktuella perioden. Enligt
Sandøy (2001, 2011b) bekräftar dessa språkliga drag historikernas bild av en
tämligen stabil kontakt mellan Norge och Färöarna ända tills öarna 1620
kom att tillhöra Själlands stift (i stället för som tidigare Bergens) och förlänades till köpmannasläkten Gabel. Tyvärr existerar i stort sett inga skriftliga
färöiskspråkiga källor från denna i färöiskans historia så intressanta och avgörande period, jfr Gunnlaugsson (2000) och Johansen (2002) samt i korthet
Þráinsson m.fl. (2004:370–374). Det material som finns att tillgå är (från och
med 1584) jordeböcker, räkenskaper och matriklar skrivna på danska. Hamre
(1944) anser om dessa att ˮskrivemåten av steds- og personnavn gir til dels
gode oplysninger om færøysk språk. Man kan også finne enkelte færøyske
ord med fordansket skrivemåte.ˮ Vissa spår av äldre språkstadier kan man
även hitta i de muntligt traderade dansballaderna kvæði och tættir, se Weyhe
(2003a, 2003b). Weyhe diskuterar för övrigt även bakgrunden till det färöisk-danska blandspråk som möter i enstaka handskrifter (jfr om gøtudanskt
nedan).
I och med reformationen blir administrationsspråket danska. Från och
med 1600-talet tillsatte danska kronan enväldiga länsherrar eller drev själv
monopolhandel på Färöarna. Färingarnas egen internationella handelsverksamhet, som stundtals hade varit hotad ända sedan medeltiden, förbjöds helt
och kontakten med andra språk än danskan bröts. Färöiskan fortlevde endast
som talat närspråk (jfr Hagström 1986:398 f.). Situationen kan beskrivas
som diglossisk (Hoffmann 2001:231 f.), där högstatusspråket med öppen
prestige var danska. Färöiskan var lågstatusspråket, men måste ha haft en
stark dold prestige för att kunna överleva under denna press. En bidragande
orsak har förmodligen varit den levande muntliga traditionen, något som
Hoffmann (2001:232) betecknar som ovanligt i Europa. I en diglossisk situation blir påverkan från överhetens danska språk naturligt nog kraftig, och det
kunde till och med uppstå blandspråk som gøtudanskt, ’gat-danska’ eller
’danska som den talas i Gøta’, jfr Hagström (1984, 1986:399 f.), Poulsen
(1993) samt inte minst den detaljerade utredningen av blandspråkets egenskaper hos Petersen (2010a). Jens Christian Svabo (1746–1824) var en av de
första som systematiskt nedtecknade kvæði och kartlade det färöiska språket.
Mot slutet av 1700-talet är han mycket pessimistisk angående färöiskans
framtid: Han tror att språket kommer att vara helt utdött och ersatt av danska
inom hundra år (Svabo 1976, jfr utförligare sammanfattning hos Rasmussen
1987:57). Det språk vi möter i Svabos uppteckningar är mycket likt dagens
färöiska med alla dess egenheter. En närmare redogörelse för valda delar av
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det språksystem färöiskan uppvisat de senaste 250 åren ges nedan i avsnitt
3.2.

2.3 Revitalisering
Under 1800-talet startar för första gången ett medvetet arbete för att revitalisera3 färöiskan. Hela revitaliseringens förlopp beskrivs ingående av bl.a.
Hansen, Jacobsen & Weyhe (2003). Hoffmann (2001:232) anser händelseförloppet vara typiskt för en strid för erkännandet av ett undertryckt språk,
och Sandøy (2011b) visar de starka parallellerna mellan språksituationen och
språkattityderna på Färöarna och i Norge. Den absolut viktigaste punkten är
skapandet av ett färöiskt skriftspråk. Färingarna hade då inte haft något eget
skrivet språk sedan de ingick i den norsk-isländska skrifttraditionen på medeltiden. Svabo och hans arvtagare, personer som samlade och nedtecknade
kväden i början av 1800-talet, hade var och en för sig skapat ett mer eller
mindre ljudhärmande skriftsystem, allt efter den egna dialekten. Inget av
dessa skriftsystem fick någon vidare spridning. Det var först när V. U.
Hammershaimb 1846 lanserade en etymologiskt baserad ortografi (reviderad
version tryckt i Hammershaimb 1854), mindre avhängig av det exakta uttalet
och därmed dialektala skillnader, som Färöarna fick ett skriftspråk hela befolkningen kunde ta till sig. Matras (1951) och Djupedal (1962) beskriver
händelseförloppet närmare. Förutom att dialektskillnaderna överbryggades
hade fokuseringen på ordens etymologi den fördelen att den skrivna färöiskan blev mera begriplig för övriga nordbor än den talade, där ovanliga
ljudutvecklingar skymmer ursprunget. Denna stavningsprincip stämde också
överens med andan i den nationella väckelsen färingarna upplevde från och
med 1870-talet. Både språkligt och kulturellt fanns en önskan att avgränsa
sig från det danska och återknyta till forntiden, bland annat genom att närma
sig det isländska. Den färöiska strategin att välja en etymologisk ortografi
och följderna av detta val har flitigt jämförts med situationen för andra språk
som revitaliserades vid samma tid. Matras (1929), Skomedal (1981), Linn
(1988), Venås (1990), Brunstad (1995a, 1995b), Barnes (1998) och Nedrelid
(2000) använder alla Ivar Aasens landsmålsprojekt som referenspunkt. Brunstad drar dessutom paralleller till det frisiska skriftspråkets tillkomst. Hagström (1985) sätter i stället färöiskans historia i relation till utvecklingen i
isländskan respektive i norn.
Hammershaimbs stavningsförslag blev emellertid inte oomtvistat på
Färöarna. Många vände sig emot att ortografi och uttal kom att ligga så långt
ifrån varandra, särskilt med tanke på läs- och skrivundervisningen. Språkforskaren Jakob Jakobsen (1889, åter tryckt i Jakobsen 1957) skapade som
3

Angående begreppet revitalisering och dess tillämpbarhet i fallet färöiska se Huss (1996)
och Holm (2003).
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motförslag en ortografi på fonologisk grund. Resultatet blev en tidvis bitter
stavningsstrid som utmynnade i en kompromiss kallad broyting ’förändring’,
där Hammershaimbs ortografi på en del punkter tillnärmats uttalet. Så småningom slopades dock dessa förändringar igen, och dagens färöiska ortografi
ligger mycket nära Hammershaimbs ursprungliga förslag. Jakobsens insatser
har ändå hyllats och rönt mycken uppmärksamhet av bland andra Matras
(1924, 1929, 1941, 1951 och 1954), Larsen (1993) samt Petersen (1995a).
Lindqvist (2003) anlägger ett idéhistoriskt perspektiv på konflikten när han
visar att Hammershaimb och hans anhängare var influerade av nationalromantiken, medan Jakobsen var junggrammatiker och realist. Venås (1990),
Brunstad (1995a, 1995b) och Nedrelid (2000) tillfogar dessutom frågan en
sociologisk dimension då de påpekar att Hammershaimb och andra förespråkare för den etymologiska principen tillhörde den välutbildade överklassen. Den färöiska nationella och språkliga väckelsen var alltså från början
knappast någon folklig rörelse utan snarast en ideologi som implementerades
uppifrån. Först senare kom purismen att fylla en solidaritetsfunktion för färingarna i deras nationella kamp, jfr Jacobsen (2012:259) och Brunstad
(2003:59 f.). Det är i detta sammanhang intressant att den färöiska revitaliseringens historia tenderar att användas som argument i dagens språkpolitiska debatt. Purister åberopar traditionen som stöd och återanvänder gärna
revitaliseringsperiodens känsloladdade retorik. Motståndarna menar i stället
att purismen nu som då är elitens förmynderi som förtrycker den vanlige
språkbrukaren, se vidare avsnitt 2.7 och 10.1.3.
Efter denna första avgörande insats för korpusplanering av färöiskan blev
det fram emot 1900 dags att ta itu med statusplaneringen. Nu började man
bearbeta myndigheter och regering i Danmark för att få färöiskan godkänd
som skolämne, undervisningsspråk, som kyrkans språk och slutligen som
officiellt språk på Färöarna. Matras (1934) och Sandøy (1974) ger en överblick över den färöiska språkresningen i sin helhet. Kännetecknande för processen var ideliga politiska förhalningar, vilket inte minst historien om färöiskan i skolan (nedan avsnitt 2.4) är ett målande exempel på. Detaljerade
referat av de politiska turerna kring förra sekelskiftet ges i en rad kortare
artiklar av Larsen (1991, 1994, 1998) och Lenvig (1994, 1996, 1998, 1999)
samt hos Rasmussen (1997).
Debatten om färöiskans status fick också igång textutgivningen på allvar.
Under perioden 1890–1940 gjordes färöiskan till ett användbart språk både
för dagspress, facklitteratur och skönlitteratur. Fosterländska dikter hade
skrivits flitigt allt sedan färöiska studenter började samlas i Köpenhamn på
1870-talet. Annars behövdes för det första ett skriftligt diskussionsforum.
1890 startades den första huvudsakligen färöiskspråkiga dagstidningen,
Føringatíðindi (’färinganyheter’), och så småningom fick också den 1878
som danskspråkig grundade tidningen Dimmalætting (’gryning’) allt flera
inslag på färöiska. För det andra krävdes läroböcker och kyrkliga skrifter på
språket för att kravet om färöiska som skol- och kyrkospråk skulle vara rim30

ligt. 1891 gavs den allra första färöiska skolboken ut, den blott tolvsidiga
Förisk ABC og lesingabók av Joen Poulsen och Chr. L. Johannesen. Den
följdes sedan under de närmaste 20 åren av ytterligare tre läseböcker, en
rättskrivningsbok, en grammatik, en biblisk historia och en sångbok. När
Føroya skúlabókagrunnur, ’Färöarnas skolboksfond’, bildades 1936 kunde
den fortsatta utgivningen av åtminstone skolböcker på färöiska betraktas som
relativt tryggad. 1909 kom den första färöiska romanen, Bábilstornið av den
färöiska folkhögskolans grundare Rasmus Rasmussen. Om färöisk skönlitteratur se i övrigt Dahl (1980–83).
På den kyrkliga sidan hade man sedan 1800-talet bara en översättning av
Matteusevangeliet. Reformationen hade på Färöarna inte som i andra länder
inneburit ett genombrott för nationalspråket utan tvärtom främjat danskan
som kyrkospråk. Den var efter 300 år så etablerad att kampen för färöiska i
kyrkan måste föras på två fronter. Först måste de troende själva övertygas
om att färöiska inte var för oheligt för att användas i religiösa sammanhang.
Sedan började bearbetningen av danska myndigheter och färöiska politiker
som fruktade att stöta sig med ˮmoderlandetˮ. Problemen, metoderna och
förloppet liknar mycket dem i striden om färöiska som skolspråk, se nästa
avsnitt och jfr Cappelørn (1983) samt Rasmussen (1987). Största skillnaden
mellan domänerna ligger förmodligen i konkurrensen på den religiösa sidan
mellan olika samfund och, eventuellt som resultat av denna, bristen på färöiska texter. Först 1937 kom en färöisk översättning av Nya testamentet, 1949
skapade frikyrkorna en egen översättning av hela Bibeln, och 1961 slutligen
fick statskyrkan en färöisk bibelöversättning och en psalmbok. Då hade färöiskan varit jämställd med danskan som kyrkospråk sedan 1939.

2.4 Kampen om skolspråket
Färöiskan har som framgått ingen lång historia som skolämne och framför
allt inte som undervisningsspråk. Frågan kring färöiskan i skolan var komplicerad med starka motsättningar såväl internt på Färöarna som mellan
Färöarna och resten av danska riket, och kampen blev på båda dessa fronter
lång och hätsk. En detaljerad beskrivning med många belysande citat ger
Thomassen (1985 och 1988). Framställningen nedan bygger i stora drag på
hans redogörelse. En kortare sammanfattning finns hos Hagström (1986:395
f.), och frågan berörs även som en del av det färöiska nationsbyggandet hos
Debes (2000).
Det färöiska skolsystemet såg vid förra sekelskiftet, då ansträngningarna
för att införa färöiska i skolorna startade, ut som följer: På grundskolenivå
var Tórshavns kommunala grundskola skild från folkskolorna på övriga orter. I Tórshavn fanns vidare sedan 1861 en realskola och sedan 1870 ett lärarseminarium. 1899 grundas Føroya Fólkaháskúli, den dittills enda färöiskspråkiga skolan. I övriga skolor var undervisningsspråket inte fastlagt; det
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togs mer eller mindre för givet att undervisningen försiggick på danska eftersom många lärare och alla läromedel var danska. Färöiska fanns heller inte
som skolämne.
1888 hörs de första kraven på att barnen ska lära sig läsa färöiska. År
1900 tillåts viss undervisning i färöiska inom ämnet Oldnordisk i realskolan i
Tórshavn om omständigheterna medger det. Fyra år senare skapar man konkret utrymme för ämnet färöiska genom att låta det ersätta den dittills obligatoriska svenskan i realskolans tredje år – men endast för de elever vars föräldrar tillåter rockaden. I fjärde klassen är ämnet fortfarande helt valfritt.
1907 blir två veckotimmar per år i ämnet färöiska (skriftlig och muntlig)
obligatoriska vid lärarseminariet i Tórshavn. 1909 får färöiskan status som
skolämne i den kommunala grundskolan i Tórshavn, men är än så länge bara
valfritt, och lektionerna ska hållas efter ordinarie undervisning. Det dröjer
ytterligare tre år innan undervisning i muntlig färöiska görs obligatorisk vid
landsbygdsskolorna. Färöisk rättskrivning är valfritt från lärarnas sida.
Danska lärare utan kunskaper i färöiska kan fortfarande anställas som enda
lärare vid en skola, vilket då i praktiken innebär att undervisningen i färöiska
faller bort. Först 1920 blir även undervisning i färöisk rättskrivning obligatorisk vid alla färöiska grundskolor. 1928 blir färöiska till slut lagstadgat obligatoriskt ämne i realskolan efter att förslag om detta tre gånger lämnats in av
Løgtingið till danska undervisningsministeriet.
Som undervisningsspråk kommer färöiska på tal (åtminstone på högre officiell nivå) först 1910. Då föreslår Løgtingið att färöiska ska vara det huvudsakliga undervisningsspråket i de lägre klasserna i grundskolan, däremot
danska i de högre klasserna och i realskolan. Detta lagstadgas av danska
undervisningsministeriet 1912. 1918 kräver Färöarnas lärarförening att färöiska ska vara undervisningsspråk i alla skolor, och Løgtingið lämnar in ett
lagförslag med denna innebörd till Danmark. Samma förslag upprepas sammanlagt sju gånger under de närmaste tio åren. En annan väg provar en kortvarig färöisk regering som föreslår att färöiska och danska ska likställas som
undervisningsspråk. Till slut avgör Løgtingið 1936, upprepat 1937, att paragrafen om undervisningsspråk helt enkelt ska strykas. I slutet av 1938 sanktioneras strykningen slutligen av danska undervisningsministeriet. I praktiken innebär detta att det mesta av undervisningen i färöiska skolor sker på
färöiska, men att danska lärare då liksom under hela min undersökningsperiod kan använda sig av sitt modersmål så länge man anser att eleverna
klarar av att tillägna sig innehållet i undervisningen.
Med jämna mellanrum har (i synnerhet den skrivna) danskans dominerande ställning i samhälle och skola ifrågasatts på mera avgörande sätt. Den
så kallade ˮspråkstriden i Hoydalarˮ 1974–75 fick stor publicitet och viss
effekt på formuleringen av examensuppgifter samt på valet av betygsättande
lärare vid prov (se Málbókur NFS 1975). Konflikt uppstod eftersom gymna-
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siets elever vägrade att för vissa danskspråkiga censorers4 skull använda
danska vid muntlig respektive skriftlig examination. Den omedelbara följden
blev 1974 att två elever och 1975 att tolv elever aldrig fick något slutbetyg
eftersom de stod fast vid kravet att deras färöiskspråkiga provsvar skulle
vara betygsgrundande. Debatten kring detta satte fart på en politisk process
och bidrog till att Løgtingið 1979 beslutade att överta det pedagogiska ansvaret (se vidare avsnitt 5.1.1) för Färöarnas gymnasium från de danska
myndigheterna. Detta gav möjligheten att välja censorer efter deras kompetens i färöiska och examensuppgifter efter färöiska förhållanden.5
Under 1990-talet var diskussionen åter särskilt livlig eftersom en reform
av gymnasieskolan planerades, och en mycket kritisk utredning gjordes av
en grupp gymnasielärare i ämnet färöiska, jfr Ellefsen m.fl. (1990). Det hade
blivit allt tydligare att i första hand språkvårdare såg danskan som ett hot
mot färöiskan i och med att detta i så många samhällssfärer väl etablerade
språk blockerade eftersträvade färöiska domänutvidgningar. Allmänheten
tycktes ta något lättare på riskerna med danskan, jfr sammanfattningen hos
Søndergaard (1987:73) som undersökt bl.a. gymnasieelevers attityder till
danska och färöiska. I skolan dominerade på 1990-talet danska läromedel,
danskan hade nästan lika stort utrymme i läroplanen som färöiska, och en del
lärare undervisade enbart på danska i alla sina ämnen (Ellefsen m.fl.
1990:57, Petersen 2010b:119). Den viktigaste anledningen var bristande
resurser vad gäller utbildade lärare och inhemska läromedel. Men färingarna
hade även hamnat i ett kulturellt betingat, utbildningstekniskt moment 22:
Danska examina stod traditionellt högt i kurs på den färöiska arbetsmarknaden, men för att komma in på danska högre utbildningar behövde man ha
läst danska i skolan. Dessutom var det med en mer eller mindre dansk studentexamen lättast att studera i Danmark, och den majoritet av färingar som
gjorde detta bidrog till att cementera utbildningsnormen (jfr Ellefsen m.fl.
1990, exempelvis kap 6.2., samt elevsvaren på enkäten hos Søndergaard
1987:24).

2.5 Konsolidering
Senast när färöiskan fick status som officiellt språk vid sidan om danskan
1948 kan man räkna med en mer eller mindre fast och uttalad skriftspråklig
norm. Kodifierad fanns denna än så länge bara i skolgrammatiken av Jákup
Dahl (1908) samt första utgåvan av Jacobsen & Matras färöisk-danska ord4
Censor är på Färöarna liksom i resten av danska riket beteckningen på den från en annan
skola tillkallade lärare som jämte respektive ämneslärare bedömer ett prov och har sista ordet
ifråga om betygsättning.
5
Fortfarande på 1990-talet användes dock danska vid examination även i andra ämnen än
danska; exempelvis ingick översättning från danska (inte färöiska) till engelska respektive
tyska bland de skriftliga slutproven på den språkliga linjen.
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bok (1928). Med den nya värdigheten blev det särskilt viktigt att färöiskan
motsvarade förväntningarna på ett officiellt nationalspråk. Brunstad (2001)
och Jacobsen (2004) redovisar färöiska institutioner som bildats med specifikt språkplanerande syfte. År 1952 bildades sålunda Färöarnas vetenskapsakademi, Føroya Fróðskaparfelag, och samma år började dess årsskrift
Fróðskaparrit ges ut, allt med syftet att bidra till färöiskans domänutvidgning. Korpusplaneringen tog sitt nästa steg 1958 i och med att medlemmar i
Fróðskaparfelag bildade Málstovnurin, ’Språkinstitutet’, som ett rådgivande
organ i språkfrågor. Det färöiska kulturdepartementet ersatte 1985 denna
institution med Føroyska Málnevndin, ’Färöiska språknämnden’.
Málnevndin ger praktiska råd vid förfrågan, tar initiativ till utformandet av
språkliga rekommendationer på de flesta språkliga nivåer, inklusive namngivning, men ägnar sig framför allt åt att tillfredsställa behovet av färöiska
nyord och att publicera ˮrentˮ färöiska ordlistor för olika områden.
Málnevndin samarbetar med och är samlokaliserad med färöiska institutionen, Føroyamálsdeildin, vid Färöarnas universitet, Føroya Fróðskaparsetur. Universitetet grundades redan 1965 av medlemmarna i Føroya
Fróðskaparfelag men hade till en början knappast några kurser på akademisk
nivå. 1972 fick universitetet akademisk examensrätt (1974 i ämnet färöiska)
och 1996 rätt att driva forskarutbildning. 1997 hölls den första doktorsdisputationen vid universitetet.
Fróðskaparfelagið och Fróðskaparsetrið har inte bara medverkat starkt till
att färöiskan vunnit nya domäner genom sin utgivning av vetenskapliga
skrifter på språket, utan även bidragit till standardiseringen av färöiskan.
1967 stödde Fróðskaparfelagið exempelvis utgivningen av Jóhannes av
Skarðis dansk-färöiska ordbok liksom 1961 andra utgåvan av Jacobsen &
Matras färöisk danska ordbok och 1974 utgivningen av dess supplement. På
1990-talet tilltog aktiviteten inom språkbranschen drastiskt. En nygammal
respektive en helt nyskriven dansk-färöisk ordbok (av Skarði 1995 respektive í Skála m.fl. 1998) samt en engelsk-färöisk ordbok (í Skála, Mikkelsen
& Wang 1992) såg dagens ljus. Ett par grammatikor för skolbruk (Davidsen
& Mikkelsen 1993, Andreasen & Dahl 1997) och den första fristående färöiska syntaxen (Henriksen 2000) utkom, samt inte minst den första enspråkiga
färöiska ordboken (Poulsen m.fl. 1998, hädanefter refererad till som FO). En
del av dessa verk har ett mer eller mindre uttalat preskriptivt, språkvårdande
syfte, medan de flesta av de nyare verken är avsedda att vara mera deskriptiva, jfr Þráinsson m.fl. (2004:452 ff.) och Jacobsen (2004). FO, som jag i
första hand utnyttjar, representerar en mellanväg mellan deskription och
preskription. Exempelvis tar ordboken upp en del inlånade ord och uttryckssätt (jfr Hansen 2002), men genom anmärkningar om stilnivå görs en tämligen tydlig markering att de inte bör användas i formell färöiska.
Den färöiska språkvården sådan den framträder i referensverk och hos officiella språkvårdande organ är i allmänhet starkt vänd mot danskan, i andra
hand mot engelskan. Det puristiska idealet är emellertid på Färöarna, i mot34

sats till Island, ingalunda oomtvistat. Både bland språkvetare och lekmän är
debatten om vilken språkpolitik som bör föras och om vad som är ˮgodˮ
färöiska mycket livlig. Nästan vart sjunde bidrag i tidskriften Málting, utgiven av Føroyamálsdeildin 1991–2002, rör språkpolitiska frågor. Henriksen
(1992, 1993) och Jógvansson (1993) exempelvis reagerar starkt på vad de
uppfattar som en laissez-faire-attityd bland språkvetare och allmänhet, då de
fruktar att en sådan snabbt skulle utarma färöiskan. Deras starkt puristiska
retorik understöds exempelvis av språknämdens organ Orðafar. På den puristiska sidan står också de flesta inläggen i dagspress samt enskilda rådgivande skrifter som Tausen (1996), som inte anlägger någon vetenskaplig
aspekt. Niclasen (1992), Petersen (1993, 1994, 1995b, 2001) och Thomsen
(1996) däremot manar till respekt för modersmålstalarnas språkkänsla.
Thomsen (1993, 1996) och Petersen (2000) hävdar till och med att det idag
härskar en ny diglossi mellan puristisk/isländskpåverkad färöiska som högspråk och danskpåverkad färöiska som lågspråk, lika förtryckande som äldre
tiders diglossi mellan färöiska och danska. Thomsen (1993:3 f.) påpekar att
denna diglossi inte bara innebär en enorm skillnad mellan vardagligt talspråk
och alla typer av formellt språk, utan även mellan vardagligt talspråk och
vardagligt skriftspråk.
Det färöiska talspråket har i mindre utsträckning än skriftspråket varit
styrt av språkvården och därmed stått under starkare inflytande från danskan,
se Hagström (1986:399). Holm (1992:108–110) menar att avståndet mellan
skriftspråksnorm och talspråk leder till att en del färöiska skribenter mister
självförtroendet och anser sitt eget språk vara för svårt att skriva korrekt (se
vidare avsnitt 2.7). Huruvida ett standardtalspråk ändå är på väg att bildas
diskuterar Weyhe (1987, 1988) och Jacobsen (2001). Dialekterna är enligt
dem inte direkt hotade, men man kan i mera formellt tal skönja tendenser till
regionalisering. Sydstreymoys uttal i en skriftspråknära variant utan försvagning av ändelsevokaler och klusiler har sedan grammatiken och ordlistan i
Færøsk Anthologi (Hammershaimb 1891 Bd 1:LVI–CXVI respektive Bd 2)
betraktats som den ˮneutralaˮ varieteten. I framtiden kan detta komma att bli
standardtalspråket. Selås (1996, 1997) visar att förtrogenhet med skriftspråket samt ålder (som korrelerar med läsvana, då de äldsta färingarna inte haft
färöisk skolgång och de yngsta inte hunnit skaffa sig så stor läserfarenhet)
har viss betydelse för hur nära denna standard uttalet av ändelsevokaler ligger. Även om språkvårdande organ alltså sällan riktar insatser direkt mot
talspråket kan man även här skönja vissa tendenser till standardisering.
Hur andra samhälleliga institutioner arbetar för språkplanering – eller faktiskt förhåller sig passiva – refererar mera ingående Hansen m.fl. (2001)
samt Clausén (1978, 1982), som fokuserar tv-mediet, och Flodin (2004),
som beskriver språkplaneringens effekter i biblioteksmiljö. Mest aktivt bedrivs språkvård till synes i media. I radio sänds språkvårdsprogram, och i tv
uppmuntras en viss användning av dialekt från ledningens sida, jfr t.ex. Hansen m.fl. (2001:17) om policyn inom Sjónvarp Føroya (Färöarnas tele35

vision). I biblioteksvärlden läggs mest resurser på barnböcker för lägre åldrar, ljudböcker och skönlitteratur med färöiska som originalspråk. Den sistnämnda utgivningen är mycket stor i förhållande till befolkningsmängden; år
2000 gavs exempelvis 17 nyskrivna skönlitterära verk, varav 11 lyrikband,
ut på färöiska. Översättning till färöiska av utländsk litteratur däremot är
eftersatt enligt Flodin (2004). Skolan är förstås ett viktigt forum för implementering av språkliga normer, och tämligen stora resurser koncentreras till
att översätta eller författa nya färöiskspråkiga läromedel. Och slutligen har
det färöiska skriftspråket under 2000-talet även erövrat en ny och stor domän, nämligen internet, där det används flitigt av färingar i delvis innovativa
former, jfr Jacobsen (2010).
Statusmässigt är färöiskan idag snarast överordnad danskan på Färöarna,
efter att enligt Vikør (2001) ha gått igenom fyra faser av dominanskontakt:
Fram till mitten av 1800-talet hade färöiskan enbart dialektstatus. Därpå
följde ca 100 år som undertryckt nationalspråk. En aktiv språkresningskamp
ledde till officiell jämställdhet med danskan från slutet av 1940- talet. Efter
1970-talet har färöiskan slutligen även i praktiken uppnått en ställning som
huvudspråk på öarna. Man kan sammanfatta dagens situation så att färöiskan
visserligen är majoritetsspråk på Färöarna, men att dess situation i flera avseenden liknar ett minoritetsspråks (Sandøy 1992, Thomsen 1996, Jóansson
2000). Symptomatiskt är att den danska regeringen trots den danska språknämndens rekommendation i slutet av 1990-talet inte velat använda benämningen nationalsprog i offentliga texter utan i stället omtalat färöiskan som
regionalt sprog inom danska riket eller hovedsprog på Färöarna (se Hansen
m.fl. 2001:9). Färöiskan finns till och med upptagen som minoritetsspråk i
The European Charter for Regional or Minority Languages.
I avsnitt 2.1.1–2.1.4 har jag översiktligt skissat färöiskans historia och färingarnas bemödanden att bevara och utveckla sitt språk. Beskrivningen utgör
en bakgrund för min studie i allmänhet, men för min utvärdering och tolkning av undersökningens resultat i kapitel 10 i synnerhet. I det följande vill
jag ge en separat beskrivning av två faktorer som särskilt starkt påverkat och
påverkar det färöiska språkbruket: språkkontakt och språkattityder. Kontakten med andra språk har satt tydliga spår i färöiskans språksystem och ofta
givit flera alternativa uttryckssätt. Färingarnas språkliga hållningar avgör
sedan vilket av dessa alternativa uttryckssätt som språkbrukaren väljer i en
viss situation. I detta kapitel ges en mera allmän beskrivning av dessa två
faktorer; i kapitel 10 diskuteras sedan vilken effekt de kan ha haft på just
dativbruket så som det framträder i resultatet av min kvantitativa studie.

2.6 Språkkontaktens omfattning och effekt
Det historiska förlopp som har skissats i det föregående har givetvis inneburit en omfattande språkkontakt mellan färöiska och andra språk. Det färö36

iska samhället var långt in på 1900-talet diglossiskt med färöiska som lågspråk och danska som högspråk, jfr Hagström (1984, 1985, 1986), Hoffmann
(2001), Holm (2003) m.fl. Äldre källors vittnesbörd återges i detalj hos Djupedal (1962). En särskild effekt av denna diglossi blev som nämnt i avsnitt
2.2 gøtudanskt, ett sorts blandspråk där färöisk språkstruktur kraftigt lyser
igenom den överlagrade danskan. Idag är diglossi inte längre en rättvisande
term enligt Hoffmann (2001:233) och Brunstad (2001 kapitel 7), eftersom
den danska dominansen lättat betydligt under 1900-talet. I stället kallas det
färöiska samhället tvåspråkigt av exempelvis Hagström (1986:398 ff.) och
Hoffmann (2001:233). Enligt Sandøy (1992) har denna tvåspråkighet under
1900-talet övergått från supplementär typ till komplementär typ, vilket innebär att färöiskan fyller vissa funktioner och danskan andra. Den typiska
danska domänen är populärkultur både i form av triviallitteratur, veckopress
och tv enligt både Sandøy (1992), Hansen m.fl. (2001) och Jacobsen (2004).
Danska är alltså inte modersmål för färingar i allmänhet, utan ett andraspråk
som lärs under skolåldern, vilket Hagström (1992) lyfter fram. Det kan här i
förbifarten nämnas att knappt 3 % av skoleleverna i Søndergaards (1987)
studie anger att de dagligen använder något annat språk än färöiska i hemmet, vilket för de flesta kan antas innebära att de är tvåspråkiga på danska
och färöiska från början. De allra flesta vuxna färingar både skriver och talar
emellertid utmärkt danska, man tar del av det danska kulturutbudet i olika
medier, det finns en dansk (till stor del enspråkig) minoritet på öarna och
danska är fortfarande officiellt språk vid sidan om färöiska. Hoffmann
(2001:235 ff.) bedömer utifrån de inlärningsmönster och användningsområden som gäller för de två språken att tvåspråkigheten i det färöiska samhället kommer att hålla sig stabil. Kunskaperna i de andra fastlandsskandinaviska språken begränsar sig till god läs- och hörförståelse. Isländska är
inte omedelbart begriplig för en färing, men är relativt lätt att tillägna sig på
grund av det nära släktskapet (Börestam 2001). Sammantaget är färingarna
bäst i Norden på grannspråksförståelse (Delsing & Lundin 2005:58) och
färöiskan kan både lingvistiskt och socialt kallas det centralnordiska språket
(Torp 1998:58). Engelska används fortfarande mindre på Färöarna än i de
andra nordiska länderna enligt Jacobsen (2012:54). Ändå ligger färingarna i
framkant inom Norden även vad gäller engelsk språkförståelse enligt
Delsing & Lundin (2005:92). Än så länge märks visserligen ingen kraftigare
påverkan på färöiskan från detta håll, i motsats till vad Brunstad (2001) konstaterar för övriga nordiska språk. Men både Sandøy (1992) och Hoffmann
(2001), som sätter frågan i ett större europeiskt perspektiv, menar att en
större press från engelskan kan vara att vänta. Det görs ännu mera sannolikt
när Jacobsen (2012:261 f.) konkluderar att färingarnas puristiska hållning
gentemot engelskan är på väg att försvagas inom många domäner.
Inför min studie har det viss betydelse att mera exakt kunna beskriva intensiteten i färöiskans språkkontakter, eftersom det har implikationer för hur
stora och snabba förändringar man kan förvänta sig i färöiskan under 190037

talet. Jag kommer i det följande att göra en översiktlig kartläggning av de
faktorer som enligt Thomason (2001) avgör en språkkontakts intensitet och
dess effekter, både sociala och lingvistiska sådana. Därefter relaterar jag
dessa faktorer till graden av påverkan på färöiskan som språkkontakterna
tycks ha lett till. Jag vill främst klargöra hur omfattande språkkontakten mellan färöiska och andra språk varit under mina informanters skoltid. Exempelvis Sandøys (2001, 2012) utredning av vilka effekter man kan se av
språkkontakten mellan nordbor på Färöarna och i Norge före 1620 faller
alltså utanför mitt intresse just i detta avsnitt. Språkkontakten mellan färöiska och danska kommer vidare att ges större utrymme än språkkontakten
mellan färöiska och engelska eftersom den förstnämnda har varit mera långvarig och aktiv under samtliga tre perioder jag undersöker, medan språkkontakten med engelska blivit framträdande först under den sista undersökningsperioden.
Vilka effekter en språkkontakt får på det låntagande språket beror enligt
Thomason (2001:60) främst på språkkontaktens intensitet, förekomsten av
ofullständig inlärning och talarnas attityder, allt i grunden sociala faktorer.
Språkkontaktens intensitet i sin tur kan beskrivas ur flera aspekter. En viktig
social förutsättning som karaktäriserar språkkontakten mellan färöiska och
danska på Färöarna är att danskarna alltid har varit en minoritet på Färöarna,
d.v.s. att deras ofullständiga inlärning av färöiska knappast påverkat språket
(Thomason 2001:66–67). Å andra sidan har danskarna representerat en elit
(ämbetsmän, präster, lärare) i samhället vilket bäddar för stark påverkan
(Thomason 2001:66). Som påpekat i avsnitt 2.2 ovan är detta en viktig del i
bilden av Färöarna som ett diglossiskt språksamhälle. Kontakten har också
varit mycket långvarig då den pågått ända sedan reformationen, jfr exempelvis Þráinsson m.fl. (2004:445), Petersen (2010a:35). Kontaktens långvarighet kan vara den viktigaste sociala faktorn enligt Thomason (2001:66). Fullt
tvåspråkig på färöiska och danska blev befolkningen i gemen emellertid först
på 1930- och 1940-talen enligt Hagström (1984), bland annat tack vare utbyggnaden av skolsystemet som krävde gedignare kunskaper i danska då det
som framgått av avsnitt 2.3 förelåg stor brist på läromedel och annan litteratur på färöiska.
Idag är språkkontakten mellan färöiska och danska fortfarande mycket intensiv. Visserligen har danskans roll i det färöiska samhället blivit något
mindre under senare delen av 1900-talet då färöiskan etablerats som skolspråk, kyrkospråk och förvaltningsspråk, samtidigt som danskan fått konkurrens av engelskan framför allt som vetenskapsspråk, inom vissa fackområden och inom populärkulturen. Men fortfarande är danskan närvarande i alla
färingars vardag, så som bl.a. Petersen (2010b:119) påpekar. Speciellt intresse för min studie har den statistik över språkbruket inom det färöiska
gymnasiet som presenteras i den statliga utredningen Málmørk (Málstevnunevndin 2007:45): På gymnasial nivå kan upp till 20 % av undervisningen
ske på annat språk än färöiska, i regel då danska, och runt 80 % av undervis38

ningsmaterialet är på annat språk än färöiska. Alla nu levande färingar har
lärt sig danska som ett andraspråk redan under barndomen. Den äldre generationen fick undervisning i danska från 7 års ålder, mellangenerationen från
8 års ålder, och idag börjar den formella undervisningen i danska vid 10–11
års ålder. Den informella inlärningen börjar dock betydligt tidigare, som
Petersen (2010a:40) visar genom citat där informanter uppger att danska
ˮalltidˮ funnits i deras vardag och att de knappt vet hur tidigt de lärt sig
språket.
Färingarnas attityder till danskan är blandade, jfr avsnitt 2.7. Å ena sidan
har danskan en viktig praktisk funktion både på och utanför Färöarna. Färingar i allmänhet behärskar och anser sig behärska danska väl och har ofta en
positiv attityd till språket. Å andra sidan är färingarna väl medvetna om den
historiska politiska och språkliga konflikten mellan färöiskt och danskt och
ansluter till purismen som överordnad ideologi, vilket jag kommer in på i
nästa avsnitt samt i avsnitt 10.1.3. Jacobsen (1999:2–3) påpekar exempelvis
att attityderna mot tvåspråkig uppfostran i färöisk-danska familjer är mindre
negativa på Färöarna än i Danmark, men att det ändå inte är lämpligt för ett
tvåspråkigt barn att skryta med sina danskkunskaper (ibid. s. 12) i det färöiska samhället.
Den viktigaste lingvistiska faktor som Thomason (2001:60) framhäver är
det typologiska avståndet mellan låntagande och långivande språk. Denna
faktor bör gynna inflytande från danskan eftersom språken trots allt är nära
släkt. Petersen (2010a, 2012) påpekar bland annat att det finns gott om homofona diamorfer i danska och färöiska, d.v.s. lexem med liknande form och
liknande betydelse. Det typologiska avståndet mellan färöiska och engelska
är något större och inflytande från engelskan gynnas alltså mindre av denna
faktor. De andra två lingvistiska aspekter som Thomason (2001:60) listar,
universell markeradhet och nivå i språksystemet, är relevanta för att bedöma
hur stor sannolikheten är att ett visst drag i det låntagande språket ska beröras av språkkontakten. Det kan då konstateras att ett drag som dativ bör påverkas relativt sent, eftersom det ligger på den morfosyntaktiska nivån som i
allmänhet påverkas senare än den lexikala (Thomason 2001:64). När väl
syntaxen berörs av språkkontakt bör dock dativ vara ett av de mera utsatta
dragen, eftersom kasus i allmänhet är typologiskt markerat (Thomason
2001:64–65), jfr föreställningen att det finns en allmän drift från syntetisk
mot analytisk struktur, se vidare avsnitt 4.3. Bland färöiskans kasus är dativ
dessutom mera markerat än nominativ och ackusativ.
Det typiska sambandet mellan språkkontaktens intensitet och typen av
påverkan på det låntagande språket beskriver Thomason (2001:70) med hjälp
av en fyrgradig skala. Steg 1 innebär tillfällig kontakt, som ger påverkan
enbart på förrådet av innehållsord. Steg 2 innebär något intensivare kontakt,
där de personer som står för inlåningen bör kunna det långivande språket
flytande, men i regel är i minoritet. Här lånas typiskt även funktionsord in,
nya fonem accepteras i lånord och på syntaktisk nivå kan det ske frekvens39

förskjutningar mellan olika alternativa konstruktioner. Steg 3 innebär tämligen intensiv kontakt där många talare av det låntagande språket är tvåspråkiga och sociala faktorer som de ovan beskrivna gynnar lån. Vid språkkontakt
av denna omfattning lånas typiskt även basordförråd och ordbildningselement in. Fonemuppsättning och fonotax kan förändras, och inlånad böjningsmorfologi kan appliceras även på inhemska ord. På syntaktisk nivå kan
ordföljdsmönster ändras och nya mekanismer för över- och underordning
kan tillkomma. Steg 4 slutligen innebär mycket intensiv språkkontakt där
talare av det låntagande språket är utpräglat tvåspråkiga och sociala faktorer
starkt gynnar lån. Här kan i princip alla språkliga nivåer påverkas på vilket
sätt som helst, ˮanything goesˮ enligt Thomason (2001:71).
Intensiteten i den dansk-färöiska kontakten bör motsvara steg 3 på Thomasons skala. Majoriteten av färingarna, för att inte säga alla, är flytande
tvåspråkiga på färöiska och danska. Flera sociala faktorer som enligt Thomason gynnar lån har också förelegat: Kontakten har varit mycket långvarig,
talarna av det långivande språket har utgjort en elit, och talarna av det låntagande språket har en pragmatisk syn på språkliga val. Samtidigt finns
emellertid ideologiskt bestämda språkliga attityder som inte gynnar lån från
danskan. Den lingvistiska faktorn typologisk likhet gynnar lån i ganska stor
utsträckning.
Det språkliga resultatet av kontakten stämmer också tämligen väl överens
med Thomasons skala, även om den synliga påverkan från danska kanske är
i underkant i förhållande till språkkontaktens intensitet. Färöiskan har på det
lexikala planet gott om inlånade innehållsord som inte tillhör basordförrådet
(steg 1), enstaka inlånade funktionsord såsom det talspråkliga vissi ’ifall’
från danskans hvis (steg 2) och enstaka inlånade ord i basordförrådet så som
blíva ’bli’ från danskans blive, som för övrigt i sin tur är ett lågtyskt lån i
danskan (steg 3). Även danska (ofta från början lågtyska) ordbildningselement är produktiva i informell färöiska, som exempelvis det adjektivbildande suffixet -agtigur ’-aktig’ (steg 3); se flera exempel hos Þráinsson
m.fl. (2004:449). Hagström (1992) redovisar dansk påverkan på färöiskan på
flera språkliga nivåer men konstaterar att påverkan är allra tydligast på lexikal nivå. Clausén (1978) ger en mer detaljerad bild av överflödet av danska
lånord, och informanterna hos Jacobsen & Steintún (1992) visar sig snabbare
komma på en danskklingande än en nybildad färöisk synonym vid översättning. Thomsen (1993:2) sammanfattar läget på följande vis: ˮNæstan eitt og
hvørt danskt orð kann, tá ið neyðin er har, verða tikið inn í føroyskt við
føroyskari úttalu og bending, í hvussu er sum stakorðˮ. (’Nästan vilket
danskt ord som helst kan, när nöden kräver, tas in i färöiskan med färöiskt
uttal och färöisk böjning, åtminstone som tillfälligt lån.’)
På det strukturella planet, som i allmänhet berörs senare än det lexikala
planet, uppvisar färöiskan en del drag som enligt Thomason är typiska för
steg 2. Färöiskan har inlånade fonem i lånord så som [a:] i havi ’trädgård’
från danskan have, och i lånord finns även betoningsmönster som är okända i
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inhemska ord, jfr Þráinsson m.fl. (2004:450). Tidigare mindre vanliga ordföljdsmönster, såsom en bisatsordföljd skild från huvudsatsordföljd, verkar
ha ökat i frekvens. I exempel (5)6 syns den äldre ordföljden i bisats, som
fortfarande gäller i isländska och är identisk med huvudsatsordföljd i så
måtto att det finita verbet står före satsadverbial som ikki 'inte'. Denna ordföljd kallas i SAG (IV:7 f.) fa-ordföljd (finit–adverbial). Exempel (6) visar
den nyare ordföljden, som är den vanliga bisatsordföljden i fastlandsskandinaviska språk, där alltså satsadverbialet står före det finita verbet. Denna
ordföljd kallas i SAG (IV:7 f.) af-ordföljd (adverbial–finit).
(5)

Lærarin spurdi, um teir høvdu ikki verið í grind
Läraren frågade, om de hade inte varit i valjakt
’Läraren frågade om de inte hade varit med på valjakt’

(6)

Lærarin spurdi, um teir ikki høvdu verið í grind
Läraren frågade, om de inte hade varit i valjakt
’Läraren frågade om de inte hade varit med på valjakt’

Det senare mönstrets utbredning i färöiskan har undersökts av bland andra
Þráinsson (2000, 2001), Petersen (2000), Jonas (2003), Bentzen m.fl. (2009),
Heycock, Sorace & Hansen (2010) och Heycock m.fl. (2013), som alla antyder att förändringen kan kopplas till språkkontakten mellan färöiska och
danska. Däremot finns det få exempel på de typer av strukturell påverkan
som Thomason associerar med steg 3. I historisk tid har inga inhemska fonem försvunnit. Inlånade fonem, betoningsmönster och fonotaktiska regler
förekommer i stort sett bara i inlånade ord. Även inlånade böjningselement
finns bara i lånord, och majoriteten av lånorden har anpassats till färöisk
morfologi, jfr Þráinsson m.fl. (2004:447) och där citerade referenser. Förändringarna inom ordföljd eller konstruktioner för underordning har sammanfattningsvis efter allt att döma varit få i färöiskans moderna historia.
Detta är de strukturella förändringar som Thomason listar i sin översikt över
typiska effekter av språkkontakt av tredje graden; självklart är det både
omöjligt och olämpligt att i en översikt som denna redovisa alla tänkbara
eller ens alla belagda förändringar. Sandøy (2001) och Petersen (2010a)
uppmärksammar en rad syntaktiska förändringar som Thomason inte nämner, men som skulle kunna föras till antingen steg 2 eller steg 3 på Thomasons
skala om de, så som författarna föreslår, kan sättas i samband med danskt
inflytande. Jag kommer att referera dessa studier närmare i kapitel 10, då jag
diskuterar i vilken mån språkkontakt kan ha påverkat färöiskans syntax i
allmänhet och kasusbruk i synnerhet.
Sammanfattningsvis tycks färöiskan idag ha kommit halvvägs på Thomasons (2001:70) skala ifråga om effekterna av språkkontakten med danska.
6

Exemplet är härmat efter Heycock m.fl. (2011:143).
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Petersen (2010a:92) drar samma slutsats även om han förhåller sig till den
femgradiga version av skalan som används i Thomason & Kaufman
(1988:74–76). Det är värt att notera att danskans språkliga påverkan på färöiskan alltså är något mindre än vad man, baserat på utvecklingen i andra
språk i världen, skulle kunna förvänta sig utifrån språkkontaktens intensitet.
Det engelska inflytandet på färöiskan är till största delen av betydligt senare datum än det danska och har hittills haft lägre intensitet. Tidiga iakttagelser gjorde Poulsen (1989). Jóansson (1997) visar att det funnits kontakter
mellan Färöarna och det brittiska området ända sedan medeltiden, men dessa
har varit av mera tillfällig art om än återkommande. Antalet lån som säkert
nått färöiskan direkt från engelskan (alltså inte förmedlat genom danskan)
före slutet av 1900-talet är begränsat, och det rör sig nästan uteslutande om
innehållsord så som fjús ’stubin’ från eng. fuse eller fittur ’bra, snäll m.m.’
från eng. fit. Idag är Färöarna liksom resten av Norden del av det globaliserade, engelskbaserade informationssamhället, men språkkontakten med
engelska verkar ännu inte beröra hela befolkningen. Färöarna är det område i
Norden där störst andel av befolkningen inte alls använder engelska i vardagen enligt Jacobsen (2012:54). Som nämnt klarar färöiska ungdomar samtidigt engelsk språkförståelse mycket bra jämfört med andra ungdomar i
Norden, jfr Delsing & Lundin (2005:92). Attityden till engelska är inte negativ, men språkbrukarna har hög medvetenhet om det engelska inflytandet och
upprätthåller en strikt skillnad mellan vad som är lämpligt i skriftspråk/
formellt språkbruk och vad som är lämpligt i informellt tal, jfr de svårigheter
Jacobsen & Kristiansen (2006) upplevt vid konstruktionen av ett matchedguise-test där en puristisk respektive en engelskpåverkad text ska högläsas.
De domäner där engelskan står starkast är liksom i övriga Norden populärkultur, informationsteknologi och vetenskap, se exempelvis Jacobsen (2002).
På Thomasons (2001:70) skala skulle jag bedöma att färingarnas kontakt
med engelskan knappt når upp till steg 2, som innebär att en minoritet av
befolkningen är tämligen flytande tvåspråkig. Hos yngre människor och i
vissa yrkeskategorier är kontakten med engelska intensiv, jfr de tydliga effekterna av ålder, inkomst och utbildning som Jacobsen (2012:70 f.) funnit.
Det engelska inflytandet på färöiskan yttrar sig i första hand i lån av innehållsord, vilket motsvarar steg 1 enligt Thomasons skala. Jacobsen (2002)
ger exempel på engelskt inflytande även inom fonologi (förändring i uttalet
av /r/ i vissa grupper), stavning (särskrivningar), ordböjning (inlånade ord
anpassas inte alltid till inhemska böjningsmönster) och syntax (ord-för-ordöversättningar med främmande typer av satsförkortningar eller främmande
bruk av prepositioner), utöver lån av enskilda ord, översättningslån och fasta
uttryck som tað er fínt við tykkum (ungefär ’ni är nöjda/införstådda med det’)
från it is fine with you. Jacobsen specificerar inte hur utbredda dessa olika
typer av engelsk påverkan är i färöiskan, men i varje fall visar förekomsten
att effekterna av den färöisk-engelska språkkontakten närmar sig vad som är
typiskt för steg 2 på Thomasons skala.
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För min undersökning betyder detta att det huvudsakligen är informanterna i period 3 som kan tänkas uppvisa spår av en mera omfattande kontakt
med engelskan. Någon stark språklig påverkan var det dock inte tal om före
internets intåg, jfr att nätanvändning, kontakt med engelska och positiv attityd till engelska lån hänger nära samman enligt Jacobsen (2012:61–63, 68
f.). Som elev i färöiskt gymnasium under början av 1990-talet kan jag även
personligen intyga att de engelska inslagen i ungdomsspråket då fortfarande
var mycket måttliga, särskilt jämfört med de betydligt mera omfattande
danska lånen.

2.7 Dagens språkhållningar
Den starka press som färöiskan varit utsatt för främst från danskan har lett
till en puristisk språkideologi som varit förhärskande ända sedan revitaliseringens första dagar. Purismen är dock selektiv, så att den traditionellt varit
riktad mot danskan, på senare år även mot engelskan. Island däremot tjänar
med sin starka språkliga självständighet som den viktigaste förebilden i
språkvårdshänseende, framför allt för experterna men trots viss motvillighet
ofta också för gemene man (jfr exempelvis Poulsen 2000). Isländska nyord
kan lånas in rakt av eller tjäna som förebild vid färöisk nyordsbildning.
Norskan utnyttjas mindre ofta som mönster, men särskilt dess frigörelsehistoria under 1800- och 1900-talet får i vissa fall tjäna som referens för
parallella färöiska strävanden.
De allra flesta färingar är positivt inställda till purismen som ideologi, en
slutsats som Jacobsen (2008, 2012) drar av både formaliserade telefonintervjuer och friare djupintervjuer. Jacobsens informanter är väl medvetna om
det språkvårdande arbete som bedrivs och purism betraktas som den politiskt
korrekta språkhållningen. Däremot framkommer i djupintervjuerna också att
informanterna i sitt faktiska språkbruk tar pragmatiska hänsyn och prioriterar
ˮeffektivˮ kommunikation högre än språkpolitisk ideologi. Denna pragmatiska inställning till språk har nog gällt under hela den 60-årsperiod som min
undersökning omfattar. Kunskaper i danska har ansetts nödvändiga för
kommunikationen inom riksgemenskapen samtidigt som de underlättar kontakter inom Norden. Kunskaper i engelska behövs för utbytet med övriga
världen. Ett viktigt argument för skolornas undervisning i danska har tidigare
varit att den behövs som medium för att kunna tillägna sig det europeiska
kulturarvet, i första hand litteraturen, som endast i liten grad finns tillgänglig
i färöisk översättning. Som Jacobsen (2012:139–141, 256 f.) visar upplever
många färingar också ett behov av lånord för att kunna uttrycka sig om nya
och/eller mera specialiserade företeelser.
För gymnasieelever liksom för många andra färingar går praktiska och
ideologiska hänsyn isär när det gäller inställningen till färöiska visavi
danska. Danskan har under min undersökningsperiod varit det användbara,
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nutidsenliga kommunikationsmedlet som man lär sig för att lyckas i samhället. Skolämnet danska har haft ett modernt, intressant och varierat innehåll, vilket åtminstone tidigare gällt i lägre grad för skolämnet färöiska
(Søndergaard 1987:43 ff.). På 2000-talet har ämnet färöiska gått om ämnet
danska i popularitet, men fortfarande är det 30 % av de kvinnliga och 43 %
av de manliga gymnasieeleverna som föredrar danska som skolämne framför
färöiska enligt í Ólavsstovu (2007:43–44). Färöiskan värderas högt som
identitetsskapande nationellt kulturarv, och folk i allmänhet sympatiserar
med de professionella språkvårdarnas strävanden att motverka utländskt
inflytande på språket särskilt genom att skapa inhemska nyord som ersättning för lånord (Jacobsen 2008, 2012). Å andra sidan upplevs färöiskan ofta
inte som tillräckligt flexibel för ett smidigt, kvalificerat men vardagligt bruk.
Ett alarmerande förhållande som Holm (1992) lyfter fram är att alla språkvårdssträvanden leder till ett stort glapp mellan den faktiska språkverkligheten (främst i tal) och en något främmande och till synes ouppnåelig abstrakt idealbild av färöiskan. Detta gör ungdomar osäkra i bruket av sitt eget
modersmål. Enligt Holm anser de bland annat i genomsnitt att de skriver
bättre danska än färöiska, och även om de principiellt menar att färöiska
borde vara dominerande undervisningsspråk och allenarådande examinationsspråk i gymnasiet, är mindre än hälften måna om att för egen del få
skriva prov på färöiska (Holm 1992 kapitel 5). I Holms uppföljning (2003)
är eleverna något mindre positiva till danskan, men fortfarande anger endast
dryga hälften att de hellre skriver på färöiska. Søndergaard (1987:48–50)
förklarar att skolämnet färöiska också tampas med pedagogiska problem i
och med att man – av naturliga skäl, nämligen den lilla befolkningsmängden
– har en smalare skönlitterär repertoar att ösa ur än danskämnet. När Søndergaard gjorde sin undersökning saknades även adekvat teoretiskt undervisningsmaterial, och oproportionerligt mycket tid lades på språkriktighet.
Slutligen saknade en del färöisklärare enligt Søndergaard den inspiration och
kreativitet som skulle ha kunnat göra ämnet mera varierat och nutidsenligt.
Bristerna gjorde skolämnet impopulärt hos en icke försumbar del av eleverna
(11 % i Søndergaards undersökning) och jag kan tänka mig att sådana förhållanden som Søndergaard beskriver kan få negativa konsekvenser även för
inställningen till språket i sig.
Sammanfattningsvis bör examinanderna som producerat mitt material ha
varit väl medvetna om den puristiska norm som gällt för formell färöiska
sedan revitaliseringens början. De har säkert känt till bakgrunden för ideologin och majoriteten lär också ha sympatiserat med den. Samtidigt bör alla
skribenterna ha varit influerade av det danska skriftspråk som de läst, själva
producerat och förmodligen även uppskattat under sin skoltid. Glappet mellan den puristiska normen och skribenternas mera danskinfluerade vardagliga språkbruk kan om inte annat ha lett till en viss språklig osäkerhet. I en
examenssituation, där viljan att motsvara normen bör ha varit extra stark hos

44

skribenterna, skulle effekten eventuellt kunna bli en överbetoning på särfäröiska drag.

2.8 Sammanfattning
Färöiskans korta historia som skriftspråk betyder att kodifieringen fortfarande pågår och att man kan förvänta sig spår av osäkerhet i skrift inom alla
sfärer, inte minst bland skolelever. Att den sammanlagda färöiska textproduktionen i absoluta tal (inte i förhållande till folkmängden) av nödvändighet
är mindre än de flesta andra nationers har också betydelse för normsäkerheten och variationen i det skriftliga språkbruket.
För min undersökning innebär detta mera specifikt att studenterna under
1940-talet skrev sina uppsatser på ett språk som just hade godkänts för
undervisning och som de alltså under sin uppväxt hade använt bara i begränsad omfattning för att uttrycka skollärdom och föra faktabaserade diskussioner. Språket fanns ännu knappast kodifierat och hade låg officiell status.
Stor entusiasm men även osäkerhet bland de unga färöiska skribenterna är att
vänta.
I undersökningens mellanperiod hade de initiala svårigheterna i den färöiska självständighets- och språkkampen övervunnits. Färöiskan hade erövrat
ett betydande antal domäner, en puristisk norm för formell färöiska hade
kunnat etableras genom det utvidgade bruket, och en språkvårdande institution hade inrättats. I slutet av perioden blossade åter frågan om färöiskans
rättmätiga roll inom skolan upp i samband med en grupp gymnasieelevers
protester mot danska som examensspråk. Det är troligt att den puristiska
ideologin i tämligen stor utsträckning präglade elevernas skriftliga språkbruk.
Under 1990-talet upplever den färöiska nationalismen ett uppsving.
Många nya språkliga hjälpmedel finns att tillgå, vågorna går höga mellan
den puristiska och den mera liberala lingvistiska falangen (se Þráinsson m.fl.
2004:455 ff.), och även den allmänna diskussionen om språkfrågor bör ha
varit förhållandevis omfattande. Färöiskan är förhärskande i majoriteten av
alla domäner och det offentliga språkbruket är mer diversifierat än under
tidigare perioder. Jag väntar mig att många personer i sina studentexamensuppsatser gör åtminstone ett indirekt inlägg i debatten genom att välja en
mera eller mindre puristisk färöisk stil.
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3 Färöiskans struktur

Med tanke på det samhälle som färöiskan varit förknippad med genom tiderna är det kanske inte förvånande att språksystemet på alla dess nivåer kännetecknas av både konservatism och innovationsrikedom samtidigt. Vissa exempel på detta har redan visats i avsnitt 2.6 om språkkontakternas effekter. I
avsnitt 3.1 vill jag ge en översiktlig presentation av färöiskans strukturella
utveckling i ett lite längre perspektiv, framför allt illustrerat genom den morfosyntaktiska utvecklingen. Färöiskan kontrasteras mot å ena sidan de fastlandsskandinaviska språken, å andra sidan isländskan. Detta tjänar som bakgrund till en beskrivning av den nu gällande nominalböjningen (avsnitt 3.2).
I avsnitt 3.3 diskuterar jag hur stabilt färöiskans kasusböjningssystem kan
anses vara och sammanfattar konsekvenserna för mitt val av studieobjekt
och genomförandet av studien.

3.1 Diakron översikt
Färöiskan har språkstrukturellt, som ovan antytt, avlägsnat sig från det gemensamma nordiska fornspråket mera än isländskan men mindre än danska,
norska och svenska. Trudgill (1992) och Sandøy (2001:127) menar att det
färöiska samhället i äldre tid trots allt varit tämligen isolerat utåt, vilket
gärna föranleder konservatism, men internt varit präglad av täta nätverk som
kunnat föda och sprida även radikala innovationer. Exempel på udda förändringar inom fonologin är skerping och andra företeelser som Eliasson
(2001:37) listar. Samtidigt deltar man i mera väntade, för de fastlandsskandinaviska språken gemensamma utvecklingar såsom förlusten av /ð/ och /þ/.
Den konservativa sidan gör sig framför allt gällande inom morfologin. Färöiskans mellanställning i nordiskt och germanskt perspektiv kan illustreras
med Braunmüllers (2001) morfologiska typologi: Färöiskan ligger vad gäller
antalet morfologiska distinktioner inom substantivböjningen i nivå med exempelvis fornhögtyska (Hawkins 1998:62 f.), vilket får ses som arkaiskt
jämfört med de flesta germanska språk idag. Å andra sidan är färöiskan modern jämfört med isländskan, som i detta morfologiska sammanhang närmast
liknar gotiskan.
I Skandinavien förde medeltiden som bekant med sig ett starkt inflytande
från kontinenten, i synnerhet från de lågtysktalande områdena genom Hansans försorg. Påverkan söderifrån kan ha varit en av anledningarna till de
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många och genomgripande förändringar som danskan, svenskan och norskan, i nämnd ordning, genomgick under de följande århundradena. Speciellt
intresse för min undersökning har naturligtvis kasussystemets upplösning,
varför jag i det följande använder detta som exempel på den allmänna språkutvecklingens kronologi. I Danmark, i motsats till det övriga nordiska området, tycks således kasusmorfologin vara kraftigt reducerad redan under högmedeltiden. Detta utgör ett av de kriterier Torp (1998 kapitel 5) åberopar för
att kring år 1200 dra Nordens viktigaste språkliga gräns mellan nordnordiska
(de västnordiska varieteterna samt svenskan) och sydnordiska (danska).
Snart får denna och andra innovationer söderifrån dock fäste även i Sverige.
Gustav Vasas Bibel 1541 representerar en av de sista utposterna för tillämpning av fyrkasussystemet i svenskan (Wessén 1992:189 f.); i andra texter
från Mälardalsområdet hade kasusböjningen övergivits redan vid mitten av
1400-talet, jfr Delsing (2014). Samtidigt närmar sig norskan kraftigt till
danskan, bland annat som effekt av att makteliten i Norge huvudsakligen var
danskspråkig ända från Kalmarunionens tid och fram till Kielfreden 1814.
Idag har majoriteten av de norska dialekterna slopat kasusdistinktionerna.
Sandøy (2000, 2005, 2011a, 2012) beskriver dativens tynande existens i
norska dialekter idag. Genitivändelsen -s fortlever men har liksom i svenskan fått en annan syntaktisk status än inom det klassiska fyrkasussystemet, jfr
Norde (1997).
Isländskan och färöiskan däremot levde vidare relativt isolerade och nåddes bara i mycket begränsad omfattning av de fastlandsskandinaviska innovationerna. Helt i enlighet med detta har de båda fram till dags dato bevarat
fyra morfologiska kasus. I dagens språksituation är det mest naturligt att dra
skiljelinjen mellan önordiska kontra fastlandsskandinaviska enligt exempelvis Torp (1998:34). Torp tar fasta på den historiska utvecklingen så som
ovan skisserats, samt språkens inbördes begriplighet idag. Holmberg & Platzack (1995, se exempelvis sammanfattningen s. 225 ff.) visar att samma
indelning blir resultatet även om man utgår från språkens nuvarande syntaktiska parametrar. De två önordiska språken isländska och färöiska uppvisar
alltså idag en mängd egenskaper på alla språkliga nivåer som skiljer dem
från de fastlandsskandinaviska språken så till den grad att de är obegripliga
för norrmän, svenskar och danskar. Likheterna mellan färöiska och isländska
i sin tur ligger i stor utsträckning på det morfologiska och syntaktiska planet.
De två språken har bl.a. (i motsats till övriga nordiska språk) kongruens mellan subjekt och predikat samt kasusböjning gemensamt, vilket Holmberg &
Platzack (1995) särskilt lyfter fram eftersom verbkongruens och kasusböjning enligt dem utgör två överordnade parametrar som reglerar ett antal centrala drag i språkens syntaktiska struktur.
På detaljnivå verkar det dock som om färöiskans morfologi och syntax
närmar sig de fastlandsskandinaviska språkens. Verbböjningen har exempelvis reducerats så att pluralformen är gemensam för alla personer i alla tempus och bara en singularform finns i preteritum. Kasusmorfologin har påver47

kats av analogi. En översikt över de paradigmatiska utvecklingar som skiljer
färöiskan från fornvästnordiskan och därmed oftast även modern isländska
ges av Þráinsson m.fl. (2004 avsnitt 7.5). Þráinsson m.fl. (2004 avsnitt 7.6)
beskriver också syntagmatiska förändringar i kasusbruket och betonar då att
ackusativ i stort sett försvunnit som subjektskasus och ersatts med dativ eller
nominativ. Dativ fungerar fortfarande i någon utsträckning som subjektskasus, men ersätts med nominativ vid passivering. Ackusativ har ersatt dativ
på objekt till vissa verb (främst objekt som betecknar INSTRUMENT, jfr vidare nedan), medan verb med två objekt numera nästan uteslutande tar indirekt objekt i dativ och direkt objekt i ackusativ i färöiskan. Genitiven används sällan, och Þráinsson m.fl. (2004:61–65, 248–252) visar hur detta
kasus ersatts med en rad alternativa konstruktioner. Till alla dessa förändringar finns historiska paralleller på fastlandsskandinaviskt område. Bland
övriga syntaktiska förändringar lyfter Þráinsson m.fl. (2004:436–444) fram
ett jämfört med fornisländskan ökat bruk av expletiva konstruktioner, dubbelsupinum och af-ordföljd i bisats. Dubbelsupinum innebär att supinum/
perfekt particip används i stället för infinitiv i exempel som (7) nedan (återgivet efter Þráinsson m.fl. 2004:444).
(7)

Hava tit livað alla vikuna uttan at drukkið kaffi
Har ni levt hela veckan utan att druckit kaffe
’Har ni klarat er hela veckan utan att dricka kaffe’

Den äldre fa-ordföljden och den nyare af-ordföljden i bisats har redan berörts
i avsnitt 2.6 ovan; exemplen upprepas här som (8) (fa-ordföljd) respektive
(9) (af-ordföljd).
(8)

Lærarin spurdi, um teir høvdu ikki verið í grind
Läraren frågade, om de hade inte varit i valjakt
’Läraren frågade om de inte hade varit med på valjakt’

(9)

Lærarin spurdi, um teir ikki høvdu verið í grind
Läraren frågade, om de inte hade varit i valjakt
’Läraren frågade om de inte hade varit med på valjakt’

Av dessa syntaktiska fenomen har bisatsordföljden som sagt undersökts särskilt utförligt av bland andra Barnes (1987), Þráinsson (2000, 2001), Petersen (2000), Jonas (2003), Heycock, Sorace & Hansen (2010) och Heycock
m.fl. (2013).
Färöiskans morfosyntaktiska förändringar har väckt intresse inom flera
olika forskningstraditioner. Kurt Braunmüller (2001:73–76) hävdar ur språktypologiskt perspektiv att färöiskan från att ha varit högflekterande nu närmar sig en mera agglutinerande språktyp. Han ger också en översikt över de
enligt hans uppfattning viktigaste morfologiska bevisen på detta. Synen på
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färöiska inom den generativa teoribildningen får här representeras av Holmberg & Platzack (1995) som antar att morfologiskt kasus i färöiskan har fått
en förändrad status. Det får långtgående konsekvenser för existensen av
vissa syntaktiska konstruktioner, eftersom den grammatiska kategorin kasus
enligt deras teori är en central del av ett språks hela grammatiska system.
För dativens del har utvecklingen inneburit att kasusmarkeringen fortfarande i huvudsak är intakt, jfr den följande genomgången i avsnitt 3.2, men
att antalet olika syntaktiska funktioner alltså minskat sedan gemensam fornvästnordisk tid. Förhållandet kan illustreras genom att jämföra vilka funktioner dativ anges fylla i fornisländskan enligt traditionella fornisländska/
norrøna grammatikor och vilka av dessa funktioner som fortfarande är aktuella för dativen i färöiskan idag. Traditionella beskrivningar strävar ofta efter
att reflektera att fornisländskans dativ är en sammanfallsprodukt av fyra
olika samgermanska kasus, nämligen egentlig dativ, instrumentalis, ablativ
och lokativ. De funktioner som dativen har i fornisländskan sorteras alltså
gärna efter vilket samgermanskt kasus som burit funktionen, en princip som
även exempelvis Reinhammar (1973) tillämpar. I Tablå 1 har jag har försökt
sammanföra beskrivningen av dativens funktioner i de fornisländska grammatikorna av främst Iversen (1973) och Spurkland (1989). De olika författarna är förstås inte alltid överens, då det inte säkert låter sig avgöras vilka
funktioner kasusen fyllde i samgermanskan, utan Tablå 1 är ett kompilat. I
högra spalten har jag med + markerat de funktioner som dativen fortfarande
kan fylla i dagens färöiska, och med – de funktioner som dativen inte längre
har. Nominalfrasen som står i dativ är understruken i varje exempel.
Utöver de i Tablå 1 nämnda funktionerna beskriver båda grammatikorna
användningen av dativ vid prepositioner utan att detta relateras till de samgermanska kasusen. Det som framgår av översikten är att färöiskan i stort
sett bara bevarat de funktioner som antagligen härstammar från samgermanskans egentliga dativ. Något enstaka fall av en utvidgad instrumentell
dativ, som t.ex. mjólka kúnni ’mjölka kon’ och bregða sær avstað ’kasta sig
iväg’ förekommer, men de tillhör oftast det äldre språket. Lokativisk dativ
förekommer sporadiskt grammatikaliserad som preposition, som exempelvis
øðrumegin ’på ena sidan om’. I modern isländska har dativen bevarat betydligt flera av de funktioner den hade i fornisländska, och även på denna punkt
intar alltså färöiskan en mellanställning mellan den konservativa isländskan
och de fastlandsskandinaviska standardspråken, som helt förlorat en särskild
dativmarkering. Gentemot de svenska och norska dialekter som i någon mån
bevarat dativ som kasus föreligger bl.a. den skillnaden att många av dialekterna utvidgat bruket av instrumental dativ av typen stampa foten (Reinhammar 1973), medan färöiskan som sagt endast bevarat få rester av instrumental dativ.
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Tablå 1. Dativens syntaktiska funktioner i fornisländska/norrønt jämfört med modern färöiska
Syntaktisk funktion

Fornisländska, exempel

Färöiska

Egentlig dativ
Direkt objekt till verb
Direkt objekt till adjektiv
Indirekt objekt till verb
Dativus commodi
Predikativ dativ
Possessiv dativ

konungr fagnar því
hann var líkr frændum sínum
hon skyldi bera ǫl víkingum
þá óx honum ásmegin
vín er honum bæði drykkr og matr
ǫngullinn vá í góminn orminum

+
+
+
+
+
+

Instrumental dativ
Instrumental dativ
Sociativ dativ till verb
Sättets dativ
Orsaksdativ till adjektiv

tók Hrólf kraki gullit høgri hendi
þeir fóru fjórum skipum suðr á Møri
ganga berum fótum
verða allir menn honum fegnir

–
–
–
–

Ablativisk dativ
Abl. dativ till verb
Dativus comparationis
Avseendets dativ

áss er stolin hamri
hann er mér miklu reyndara
hann var svá skapi farinn

–
–
–

Lokativisk dativ
Rum
Tid
ˮAbsolut dativˮ
ˮAbsolut dativˮ med preposition

herskip liggja ǫðrum megin undir nesinu
var þat mitt erendi þessu sinni
liðnum sjau vetrum tók árangr at spillask
henni þótti engi ván um sættirnar at svá búnu

–
–
–
–

De syntaktiska funktioner som är aktuella för färöiskan idag är alltså sammanfattningsvis direkt objekt till verb, indirekt objekt till verb, direkt objekt
till adjektiv, rektion till preposition, dativus commodi, predikativ dativ och
possessiv dativ. Dessutom kommer jag att räkna med att dativledet är subjekt
vid vissa verb, en beskrivning som inte är vanlig i äldre grammatikor över
fornisländska/norrønt, men däremot inom modern forskning om isländska
och färöiska. Både funktionen som subjekt och övriga syntaktiska funktioner
som här nämnts exemplifieras och definieras närmare i avsnitt 6.2.

3.2 Synkron presentation av nominalböjningen
När jag nu översiktligt beskrivit den historiska utvecklingen av fyrkasussystemet i de nordiska språken och av dativens syntaktiska funktioner i färöiskan vill jag vidare klargöra förutsättningarna för en studie på färöiskans
dativ genom att presentera och kommentera de nominala ordklassernas böjningsmönster i modern färöiska. Dels vill jag ge läsaren en allmän inblick i
färöiskans nominala böjningssystem, dels vill jag i kommentarer till över50

sikten påpeka de följder detta system har för genomförandet av den planerade studien. För bredare översikter över färöiskans böjningssystem liksom
de olika kasusens funktioner hänvisar jag till Þráinsson m.fl. (2004), Henriksen (2000), Andreasen & Dahl (1997), Lockwood (1977) och Skårup (1967).
Helt avgörande för en undersökning av dativens funktion och utveckling i
färöisk syntax är förstås möjligheten att över huvud taget identifiera kasusmarkeringen på led i kontexter där dativ kan tänkas användas, så kallade
potentiella dativkontexter. I den stora majoriteten av fallen fylls en potentiell
dativkontext av en nominalfras där minst huvudordet eller en nominal bestämning bär en ändelse som är unik för kasuset dativ. I exempel (10) är den
potentiella dativkontexten understruken, och här har huvudordet týðingini en
form som endast kan tolkas som dativ, jfr böjningen av bestämd artikel i
Tablå 6 i avsnitt 3.2.2 nedan.
(10) Hans Andrias [...] fagnaði týðingini hjá Pouli stak væl [66-a1]
Hans AndriasNOM mottog översättningenDAT hos Poul mycket väl
’Hans Andrias tog emot Pouls översättning mycket positivt’

Vissa potentiella dativkontexter uppvisar på motsvarande sätt entydigt annat
kasus, så som i exempel (11), där både nominalfrasens huvudord stig och
den pronominella bestämningen eitthvørt har en böjningsform som inte kan
tolkas som dativ. Dativformen skulle vara einumhvørjum stigi, jfr för huvudordets del Tablå 4 i avsnitt 3.2.1 nedan.
(11) Danmørk, Noreg, og Svøríki hava gleðiliga fagnað eitthvørt stig hjá teim báðu
nýfrælsu tjóðunum [48-d3]
Danmark, Norge och SverigeNOM har gladeligen mottagit varje stegACK hos de
båda nyfria nationerna
’Danmark, Norge och Sverige har glatts åt varje framsteg för de båda nya
nationerna’

Runt var tionde potentiell dativkontext uppvisar tvetydig kasusmarkering,
d.v.s. att den består av en nominalfras vars ändelse(r) är gemensamma för
två eller flera olika kasus. Exempel (12) nedan visar ett typiskt fall, där objektet till fagna är personligt pronomen i andra person plural, okkum, som
har en gemensam form för ackusativ och dativ, jfr avsnitt 3.2.3 nedan.
(12) so við og við [...] fara hini norðanlondini at fagna okkum gleðiliga til virkandi
luttakarar í samarbeiðinum norðanlandanna millum [48-d3]
så med och med kommer de andra nordanländernaNOM att mottaga
ossDAT/ACK gladeligen till aktiva deltagare i samarbetet nordanländerna emellan
’så småningom kommer de övriga nordiska länderna gladeligen att ta emot oss
som aktiva deltagare i det nordiska samarbetet’
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Vissa led som uppträder i potentiell dativkontext, nämligen bisatser och satsförkortningar (däribland infinitivfraser), kan aldrig få någon kasusmarkering.
Följande tre exempel visar samma dativkontext (objekt till partikelförbindelsen ansa eftir); i (13) fylls dativkontexten av en nominalfras med entydig
dativmarkering, i (14) fylls den av en infinitivfras som av nödvändighet saknar kasusmarkering, och i (15) av en bisats som likaledes saknar kasusmarkering.
(13) so er tað okkara uppgáva at ansa eftir jørðini [95-q1]
så är det vår uppgift att passa efter jordenDAT
’så är det vår uppgift att ta hand om världen’
(14) Tá [...] skal ein ansa eftir at vera so objektivur sum gjørligt [96-i1]
Då ska enNOM passa efter att vara så objektiv som möjligtIF
’Då ska man vara noga med att vara så objektiv som möjligt’
(15) tað er samfelagsins skylda at ansa eftir, at øll sleppa at liva so frítt sum møguligt
[45-h3]
det är samhällets plikt att passa efter, att alla får att leva så fritt som möjligtBS
’det är samhällets skyldighet att se till att alla får leva så fritt som möjligt’

Belägg som i exempel (13) eller (14) kan endast visa hur ofta respektive
verb, adjektiv eller konstruktion förekommer, men inte dras in i statistik över
hur just dativformen används. I mitt material rör det sig om 13,6 % av de
excerperade dativkontexterna som utesluts från de flesta statistiska beräkningarna eftersom de innehåller led som inte kan ha kasusmarkering. I avsnitt
6.2.3 ger jag ytterligare exempel på tvetydig kasusmarkering respektive avsaknad av kasusmarkering och redovisar närmare hur jag hanterat dessa i
undersökningen. I Tabell 5 i avsnitt 7.1 anges exakt hur vanlig entydig dativ,
entydigt annat kasus, tvetydig kasusmarkering respektive led utan kasusmarkering är i materialets potentiella dativkontexter.
När det gäller nominalfraser i dativkontext är jag beroende av att antingen
huvudordet eller någon av eventuella kongruerande bestämningar har entydig kasusmarkering. Det är inte nödvändigt att samtliga dessa ord har entydig kasusmarkering, eftersom det jag bygger mina beräkningar på är antalet
dativkontexter, och inte antalet enskilda ord i dativ så som t.ex. Barðdal
(2001 avsnitt 4.2) gör i vissa fall. Jag kommer alltså nedan att presentera
böjningsmönstren för både substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord och
lägga särskild vikt vid om dativändelserna är entydiga eller om det råder
morfologiskt sammanfall mellan dativ och andra kasus.
Med tanke på den analysmetod jag valt för studien, jfr avsnitt 6.2, gäller
det sedan även att kunna klassificera den syntaktiska kontext där den dativmarkerade nominalfrasen uppträder. Klassificeringen omfattar ett flertal
variabler där, förutom dativmarkeringen, även kasusmarkeringen på andra
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led i konstruktionen spelar in. Inte minst vid variablerna satsdelsfunktion
(avsnitt 6.2.7) och argumentram (avsnitt 6.2.8) är det en fördel om även
andra kasus än dativ har entydiga böjningsformer. För att tolka den syntaktiska kontexten kring dativledet tar jag emellertid hjälp av även andra ledtrådar än kasusmarkering, så som kongruens mellan nominativled och finit verb
respektive kongruens mellan ett predikativ och dess korrelat. Sådana resonemang ger jag exempel på i avsnitt 6.2.3. För stunden behöver läsaren endast
notera att formsammanfall som inte involverar dativ är av sekundär betydelse för genomförandet av min studie.
Vilket kasus en nominalfras har ser jag i första hand på huvudordets form.
Huvudord i en nominalfras kan som i så många andra språk vara ett substantiv, ett substantiverat adjektiv, ett pronomen eller ett räkneord. Samtliga
dessa ordklassers böjning är alltså relevant för min studie. Som redan antytt
är det i färöiskan dock tämligen vanligt att flera kasusändelser är homonyma,
varför det inte är säkert att nominalfrasens huvudord entydigt signalerar sitt
kasus. Då kan olika typer av bestämningar, i och med att de kongruerar med
huvudordet, eventuellt disambiguera nominalfrasens kasus. Detta gäller
framför allt artiklar men även adjektiv, pronomen och räkneord. Slutligen
kan ett subjekt eller objekt med tvetydig kasusmorfologi avslöja sitt kasus
via ett eventuellt predikativ som kongruerar med detsamma. Predikativ kan
som bekant utgöras av alla hittills i avsnittet nämnda ordklasser utom ensam
artikel.
Morfologin i en färöisk nominalfras bestäms alltså på följande sätt. Färöiskan har i princip ett fyrkasussystem med olika ändelsemorfem för nominativ, ackusativ, dativ och genitiv i singular och plural. Det finns tre genus,
maskulinum, femininum och neutrum. Dessa grammatiska kategorier är relevanta för substantiv, artiklar, räkneord, pronomen och adjektiv. Genus är
en inherent och i princip invariabel egenskap hos varje substantiv. Nominalfrasens kasus bestäms av den syntaktiska roll det vid ett visst tillfälle intar.
Med nominalfrasens huvudord, oftast ett substantiv, kongruerar eventuell
bestämd eller obestämd artikel i genus, numerus och kasus. Räkneordens
kongruens gäller av naturliga skäl endast genus och kasus (vid pluralia tantum kan dock artikeln/räkneordet ein ’en’ böjas i plural, se Þráinsson m.fl.
(2004:91–92, 113–114). Självständiga pronomen kongruerar i första hand
med korrelatets grammatiska form, men vad gäller genus kan valet även vara
semantiskt betingat (jfr Hansen 2003:303 ff.). Förenade pronomen kongruerar alltid med den grammatiska formen hos frasens huvudord. Adjektiv
kongruerar som bestämning med huvudordet i nominalfrasen både i genus,
numerus och kasus. Som predikativ kongruerar adjektivet med samma egenskaper hos subjekt respektive objekt. Substantiverade adjektiv tilldelas genus
och numerus enligt referentens egenskaper och kasus genom satskonstruktionen.
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Nedan presenteras och kommenteras de konkreta böjningsmönstren för
substantiv, artiklar, pronomen, räkneord och adjektiv med tanke på vilka
konsekvenserna blir för identifieringen av nominalfrasers kasus.

3.2.1 Substantiv
Färöiskan har i likhet med isländskan och de nordiska fornspråken, exempelvis fornsvenskan, tre genus och fyra kasus. Ett visst genus och en viss specifik böjningsklass är som vanligt i indoeuropeiska språk en inherent egenskap
hos varje substantiv. Med nominativformerna i singular och plural som utgångspunkt brukar substantiven översiktligt delas in i två olika starka maskulina deklinationer, tre starka feminina och en stark neutral samt en svag
deklination för vardera genuset. I Tablå 2–Tablå 5 visas de viktigaste böjningsmönstren med exempelord.
Tablå 2. Böjningen av starka maskulina substantiv
Numerus

Kasus

’båt’

’vägg’

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

bát-ur
bát
bát-i
bát-s
bát-ar
bát-ar
bát-um
bát-a

vegg-ur
vegg
vegg-i
veggj-ar
vegg-ir
vegg-ir
vegg-um7
vegg-a

Plural

Tablå 3. Böjningen av starka feminina substantiv
Numerus

Kasus

’nerv’

’sol’

’bok’

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

nerv
nerv
nerv
nerv-ar
nerv-ar
nerv-ar
nerv-um
nerv-a

sól
sól
sól
sól-ar
sól-ir
sól-ir
sól-um
sól-a

bók
bók
bók
bók-ar
bøk-ur
bøk-ur
bók-um
bók-a

Plural

7

Även de äldre formerna dativ plural veggjum och genitiv plural veggja används, jfr Þráinsson m.fl. (2004:81).
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Tablå 4. Böjningen av starka neutrala substantiv
Numerus

Kasus

’bord’

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

borð
borð
borð-i
borð-s
borð
borð
borð-um
borð-a

Plural

Tablå 5. Böjningen av svaga substantiv
Numerus

Kasus

Maskulinum
’jätte’

Femininum
’tunga’

Neutrum
’öga’

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

tím-i
tím-a
tím-a
tím-a
tím-ar
tím-ar
tím-um
tím-a

tung-a
tung-u
tung-u
tung-u
tung-ur
tung-ur
tung-um
tung-a

eyg-a
eyg-a
eyg-a
eyg-a
eyg-u/eyg-ur
eyg-u/eyg-ur
eyg-um
eyg-na

Plural

Utöver dessa finns ett par tämligen lågfrekventa deklinationer: svaga maskuliner med plural på -ur såsom bóndi ’bonde’, nominativ/ackusativ plural
bøndur och starka femininer som markerar plural endast med omljud såsom
gás ’gås’, nominativ/ackusativ plural gæs. Svaga tvåstaviga neutrer med
stamslut på vokal kan optionellt lägga till ett -r i nominativ/ackusativ plural;
detta är den vanligaste formen åtminstone i talspråk. Både Lockwood (1977)
och med någon tvekan Þráinsson m.fl. (2004:84–85) anser att ändelsen
ifråga motiverar upprättandet av en egen böjningsklass för svaga neutrer
på -i som exempelvis ríki ’rike’, medan -r-tillskottet för övriga svaga neutrer
ses som en variant inom deklinationen. Detta är nog den vanligaste synen på
samtliga svaga neutrer i andra grammatiska sammanhang, jfr exempelvis FO
(Poulsen m.fl. 1998:1433–1434).
Även i de ˮnormalaˮ böjningsklasserna finns ett stort mått av variation.
Framför allt kan i- och u-omljud åstadkomma förändringar i stamvokalismen, och svarabhaktivokaler stryks när kasusändelsen börjar på vokal.
Således heter exempelvis akur ’åker’, vilket annars i princip böjs som bátur
ovan, i dativ plural økrum (u-omljud a>ø, struken svarabhaktivokal -u- före
ändelsen -um).
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Tar man hänsyn till flera former än nominativ singular och plural blir paradigmen flera. Þráinsson m.fl. (2004) använder sig även av genitiv singular
vid indelningen i böjningsklasser om än med viss tvekan:
This is a traditional classification commonly found in handbooks on Old
Norse and Icelandic, for instance, and it is used here for ease of reference for
those familiar with it. Given the marginality of the genitive in Modern Faroese, one may wonder whether it makes sense from a synchronic Faroese point
of view. (Þráinsson m.fl. 2004:77 not 14.)

Med den metoden lösgör sig en stark maskulin böjningsklass med genitiv
singular -s och nominativ/ackusativ plural -ir (t.ex. trælur ’träl’). Dessutom
slipper man räkna de i fornspråken så kallade r- och īn-stammarna som undantag inom respektive böjningsklass utan kan låta dem bilda egna klasser.
De gamla r-stammarna skiljer sig nämligen från övriga starkt böjda maskulina och feminina substantiv inte i nominativformerna, men väl genom att
ackusativ, dativ och genitiv har en gemensam form i singular (nominativ
bróðir ’broder’, ackusativ/dativ/genitiv bróður; nominativ systir ’syster’,
ackusativ/dativ/genitiv systur). Gamla īn-stammar (t.ex. gleði ’glädje’) slutar
liksom andra svaga femininer på vokal i alla kasus i singular och på -r i nominativ/ackusativ plural Här har dock nominativ samma form som oblika
kasus i singular, och då -i hör till stammen, får pluraländelsen anses vara
enbart -r i motsats till övriga svaga femininers -ur.
Sammanfattningsvis är antalet böjningsklasser för substantiv i färöiskan
trots förändringar sedan västnordisk tid (jfr Þráinsson m.fl. 2004:407 ff.)
fortfarande relativt stort. Exakt hur många paradigmen blir beror på vilka
egenskaper som anses konstituerande för dem. Lockwood (1977) räknar med
10 klasser, Þráinsson m.fl. (2004) med 15 och FO (Poulsen m.fl. 1998:
1429–1434) listar hela 53 maskulina böjningsmönster, 34 feminina och 34
neutrala. Visserligen kan man ana en diakron utveckling mot en reducerad
substantivböjning, men som synes på de exempel som givits ovan kan det
knappast råda någon tvekan om att dativ i dagsläget existerar som grammatisk, morfologiskt signalerad kategori i färöiskan: Hos de starka maskulina
och neutrala böjningarna i allmänhet finns en entydig ändelse -i för dativ
singular (vilket gör mitt arbete lättare än om undersökningsobjektet varit
isländska som inte genomfört denna generalisering), och i plural markeras
dativen i samtliga paradigm med den unika ändelsen -um. De böjningsklasser som kan ge tvetydiga belägg i min undersökning är framför allt de svaga
substantivböjningarna, där alla tre oblika kasus i singularis har samma ändelse, i neutrum-paradigmet dessutom nominativen. Även de starka femininerna har långtgående sammanfall i singular då nominativ, ackusativ och dativ har samma form. För gamla r-stammar såsom systir är som nämnts i stället de tre oblika kasusen identiska i singular, och gamla īn-stammar såsom
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gleði har en enda gemensam singularform. De få maskulina r-stammarna
(t.ex. bróðir) har samma typ av sammanfall som de feminina.
När det gäller att urskilja övriga kasus, vilket jag som sagt också helst bör
kunna göra för att klassificera den syntaktiska konstruktion dativleden uppträder i, är det lättast i singular. Nominativ singular markeras entydigt
gentemot övriga kasus hos starka och svaga maskuliner och hos svaga femininer. Hos starka femininer däremot sammanfaller nominativ, ackusativ och
dativ singular, hos starka neutrer nominativ och ackusativ och hos svaga
neutrer slutligen har alla fyra kasus i singular samma form. Genitiv singular
är homonym med övriga oblika kasus hos starka femininer och alla svaga
substantiv, men detta spelar knappast någon roll för min undersökning då
genitiven i vilket fall som helst används så sällan. I plural råder ett allmänt
sammanfall mellan nominativ och ackusativ i alla böjningar i samtliga tre
genus. För femininers och neutrers del rådde detta tillstånd redan i västnordisk tid. Starka och svaga maskuliner däremot uppvisade i fornvästnordiskan
en morfologisk skillnad mellan nominativ (ändelse -ar/-ir) och ackusativ
(ändelse -a/-i) plural och gör så fortfarande i nyisländskan. Förändringen
illustreras i Þráinsson m.fl. (2004:408 ff.). En bieffekt av att färöiskan generaliserat ändelsen -ar för nominativ och ackusativ plural för första deklinationens starka maskuliner och alla svaga maskuliner är att det tidigare sammanfallet i dessa deklinationer mellan ackusativ och genitiv plural upphävts.
Genitivformen har emellertid som tidigare nämnts bara marginell betydelse
för min undersökning. Således spelar det också mindre roll att ändelsen för
genitiv plural ibland sammanfaller med olika kasusändelser i singular.

3.2.2 Artiklar
Species fungerar i färöiskan i princip som i svenskan, så att det finns både
framförställda artiklar (obestämd och bestämd) och en efterställd, enklitisk
(bestämd). I motsats till isländskan sätts artikel oftast ut även i obestämd
form. Alla typer av artiklar böjs i genus och kasus. Den enklitiska bestämda
artikeln fogas till det redan böjda grundordet så att man får samma dubbla
böjning som i fornsvenskan och isländskan. I Tablå 6 och Tablå 7 exemplifieras artikelböjningen med de två fristående bestämda artiklarna hin ’den’
respektive tann ’den’. Den enklitiska bestämda artikeln ser i stort sett ut som
hin med det inledande h- struket. Även den obestämda artikeln ein har
samma ändelser.
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Tablå 6. Böjningen av den bestämda artikeln hin
Numerus

Kasus

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

hin
hin
hin-um
hin-s
hin-ir
hin-ar
hin-um
hin-a

hin
hin-a
hin-(ar)i
hin-(n)ar
hin-ar
hin-ar
hin-um
hin-a

hitt
hitt
hin-um
hin-s
hin-i
hin-i
hin-um
hin-a

Plural

Tablå 7. Böjningen av den bestämda artikeln tann
Numerus

Kasus

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

tann
tann
tí
tess
teir
teir
teimum
teirra

tann
ta
tí/teirri
teirrar
tær
tær
teimum
teirra

tað
tað
tí
tess
tey
tey
teimum
teirra

Plural

Med enklitisk bestämd artikel blir dativmarkeringen alltså, jfr ändelserna i
Tablå 6, alltid entydig. Även de fristående artiklar som används, hin, tann
och ein, har alla entydig markering av dativ i singular och plural. Mellan
övriga kasus råder en lägre grad av sammanfall än den som artikellösa substantiv uppvisar. Alla typer av artiklar har i motsats till substantiv och adjektiv samma form i maskulinum nominativ och ackusativ singular, men annars
bara den vanliga överensstämmelsen mellan nominativ och ackusativ singular och plural för neutrer och mellan nominativ och ackusativ plural för femininer. Tann har förutom nämnda sammanfall även en gemensam form för
nominativ och ackusativ plural maskulinum. Hela böjningsmönstret för den
obestämda artikeln och en närmare beskrivning av hur man kan använda
plural av ’en’ finns i Þráinsson m.fl. (2004:91–92). Enklitisk bestämd artikel
beskrivs i Þráinsson m.fl. (2004:94 ff.). Artiklarna hin och tann böjs som de
demonstrativa pronomina hin och tann som Þráinsson m.fl. (2004:124–125)
behandlar.

3.2.3 Pronomina
Pronominalböjningen har liksom de hittills genomgångna ordklassernas böjning stor relevans för mitt arbete eftersom det är vanligt att ett pronomen
ensamt utgör en nominalfras. Problematiska är i sådana fall de så vanligt
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förekommande8 personliga pronomina i plural första och andra person, vit
’vi’ och tit ’ni’, vars dativform okkum respektive tykkum är identisk med
ackusativformen, jfr Þráinsson m.fl. (2004:116–117). Alla övriga pronomina
(se Þráinsson m.fl. 2004:119–133) däremot har entydiga dativformer i alla
genus, både singular och plural, vilket underlättar min undersökning. Pronomina uppträder ju även som bestämning och fungerar då som indikator när
det i övrigt är osäkert om nominalfrasen står i dativ. Särskilt gäller detta de
demonstrativa pronomina hin ’den’, tann ’den’, hesin ’den här’ och hasin
’den där’.Vad gäller andra kasus än dativ uppvisar de flesta typer av pronomina samma sammanfall som hin vilket refererats i föregående avsnitt.
Tredje persons personliga pronomen böjs som tann i plural. Första och andra
persons personliga pronomen har i singular unika former för alla kasus.

3.2.4 Räkneord
För räkneord gäller att ein ’en’ böjs likadant som den obestämda artikeln ein.
Tveir ’två’ har sammanfall mellan nominativ och ackusativ i samtliga genus,
medan dativen alltid har den vanliga ändelsen -um och genitiven -a. Tríggir
’tre’ skiljer på nominativ och ackusativ i maskulinum, annars är böjningen
som hos tveir. Av både tveir och tríggir finns speciella former för föremål
som alltid förekommer i par. Böjningen följer samma mönster som
ˮpluralformenˮ av ein, se ovan avsnitt 3.2.2. Användningen av dessa ˮpairformsˮ beskrivs i Þráinsson m.fl. (2004:113–114). Grundtal över tre är oböjliga. Ordningstalen har samma ändelser som den svaga adjektivböjningen, se
nästa avsnitt.

3.2.5 Adjektiv
Färöiska adjektiv har liksom svenska både en stark form (som används i
indefinita nominalfraser) och en svag form (som används i definita nominalfraser). Detta gäller i kompareringsgraderna positiv och superlativ. Komparativ följer alltid den svaga adjektivböjningen. För superlativ finns dessutom
en alternativ, helt oböjlig form som kan användas när adjektivet utgör predikativ. För en närmare redogörelse för när de olika formerna av adjektiv används se Þráinsson m.fl. (2004:98–112). I Tablå 8 och Tablå 9 följer exempel på stark och svag adjektivböjning illustrerat med stórur ’stor’ i positiv.
Perfektparticip har en annan ändelse i nominativ singular maskulinum och
femininum (se Þráinsson m.fl. 2004:104–105), men för dessa liksom för
adjektiv gäller enligt ovan att den starka böjningen endast har formsammanfall mellan ackusativ och nominativ i femininum plural och i neutrum singu8

Ordet vi kommer på 40:e och ni på 408:e plats i förteckningen över svenska lemmans absoluta frekvens i Sture Alléns frekvensordbok (Allén 1971 tabell 1.1.1). För färöiska har ingen
motsvarande frekvensundersökning gjorts.
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lar och plural. Den svaga böjningen däremot har en gemensam oblik form i
maskulinum och femininum singular samt endast en form för hela neutrum
singular. I plural används en och samma unisexform för alla kasus.
Tablå 8. Stark böjning av adjektiv
Numerus

Kasus

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

stór-ur
stór-an
stór-um
stór-s
stór-ir
stór-ar
stór-um
stór-a

stór
stór-a
stór-ari
stór-ar
stór-ar
stór-ar
stór-um
stór-a

stór-t
stór-t
stór-um
stór-s
stór
stór
stór-um
stór-a

Plural

Tablå 9. Svag böjning av adjektiv
Numerus

Kasus

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singular

Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv
Nominativ
Ackusativ
Dativ
Genitiv

stór
stór-a
stór-a
stór-a
stór-u
stór-u
stór-u
stór-u

stór-a
stór-u
stór-u
stór-u
stór-u
stór-u
stór-u
stór-u

stór-a
stór-a
stór-a
stór-a
stór-u
stór-u
stór-u
stór-u

Plural

3.2.6 Slutsatser: nominalböjningens en- och tvetydigheter
Avsikten med avsnitt 3.2 har varit att ge en kort översikt över morfologin
inom färöiska nominalfraser. Särskilt har jag velat illustrera effekten av böjningsmönstrens utseende för min studie: Sammanfaller dativformen med
andra kasusformer i samma paradigm kan man inte vara absolut säker på
vilket kasus skribenten avsett att använda, och de aktuella beläggen kan inte
användas som fullvärdigt bevismaterial i min studie. Sammanfaller övriga
kasusformer med varandra blir det svårare, men oftast inte omöjligt, att identifiera den syntaktiska konstruktion som dativledet ingår i.
Kontentan är att nominalfraser i dativ plural alltid är entydigt morfologiskt markerade utom när de består av ensamt första eller andra persons
personligt pronomen. I dativ singular kan markeringen vara tvetydig om
nominalfrasen helt saknar bestämningar och artiklar och om huvudordet
samtidigt är ett starkt böjt feminint substantiv eller ett svagt böjt substantiv i
vilket genus som helst. Sådana nominalfraser är emellertid mycket ovanliga.
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I en stor majoritet av fallen kan dativmarkerade led alltså identifieras med
säkerhet. Detta kan illustreras med fakta från mitt eget material: Bara 10 %
av alla nominalfraser som förekommer i en potentiell dativkontext uppvisar
tvetydig kasusmarkering och kan alltså inte tillmätas fullt bevisvärde i
undersökningen. En annan sak är som sagt att även bisatser och satsförkortningar, som aldrig kan få kasusmarkering, förekommer i dativkontext. Totalt
är det 22,3 % av alla dativkontexter som inte innehåller något entydigt kasusmarkerat led och därför utesluts från de flesta statistiska beräkningarna,
jfr avsnitt 7.1.
Vid klassificeringen av beläggen efter syntaktisk konstruktion stöter man
oftare på problem, åtminstone om man låter morfologiska kriterier vara avgörande. Nominalfraser i neutrum har alltid, oavsett huvudordets ordklass
och vilka bestämningar som finns, sammanfall mellan nominativ och ackusativ både i singular och plural. Feminina nominalfraser har allmänt sammanfall mellan nominativ och ackusativ plural. I maskulinum förekommer
denna typ av sammanfall i plural om nominalfrasen endast består av ett substantiv i obestämd form. (Tillkommer en bestämning i form av den obestämda artikeln ein och/eller ett starkt böjt adjektiv ger detta skillnad på nominativ plural och ackusativ plural.) Även pluralformen teir ’de’ (bestämd
artikel, demonstrativt pronomen eller personligt pronomen) är gemensam för
maskulinum nominativ och ackusativ plural. Genitiven är oftast entydigt
markerad både i singular och plural i alla genus. Detta har dock mindre betydelse för föreliggande undersökning eftersom genitiven används sällan i
färöiskan i allmänhet (jfr översikten i Þráinsson m.fl. 2004:433–434 och
referenserna där) och framför allt är extremt ovanlig på verbfrasens bundna
bestämningar, vilket är de satsdelar jag använder för att klassificera potentiella dativkontexter. Bortser man således från kasus genitiv kan det konstateras att de ingående nominalfrasernas genus och i andra hand numerus är avgörande för möjligheterna att klassificera en syntaktisk konstruktion på morfologisk väg.

3.3 Kasusböjningens stabilitet
Ett vanligt antagande är att färöiskans kasussystem, om än med tämligen
lång fördröjning, bör genomgå samma förändringar som de fastlandsskandinaviska språkens kasussystem, se vidare kapitel 4. Åtminstone för fornsvenskan är det väldokumenterat att vissa syntagmatiska förändringar i kasusbruket följdes av mycket snabba paradigmatiska förändringar som ledde
till att de morfologiska kasusdistinktionerna helt försvann, se Delsing (2014)
och referenser där. Mot den bakgrunden ställer sig frågan hur stabila de morfologiska formerna som presenterats i avsnitt 3.2 egentligen är; man skulle
kunna förmoda att det pågick åtminstone någon fonologisk/morfologisk
reduktion av kasusändelserna även i dagens färöiska. Men Delsing (2014:37)
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framhäver just färöiskan som ett exempel på att ett morfologiskt kasussystem kan hålla sig i princip intakt trots att syntagmatiska förändringar gjort
kasusmarkeringen mer eller mindre redundant. Även Jonas (2006:45) och
Jónsson (2009a:207) betonar att det inte pågår någon påtaglig morfologisk
förändring respektive att dativ är morfologiskt mycket välbevarad i färöiskan. I översiktsverk över färöisk grammatik råder också konsensus om att
samma distinktion mellan fyra kasus som gällde i de nordiska fornspråken
fortfarande upprätthålls i modern färöiska. Genitiven används visserligen
tämligen sällan, men existerar ändå fortfarande i de flesta nominala paradigm enligt Þráinsson m.fl. (2004:61–65, 248–252, 407) och Weyhe (1996a,
1996b), se om genitiven i övrigt även Hamre (1961), Staksberg (1996) och
Barnes (2002).
Vissa nominala böjningsmönster har förändrats något sedan fornisländsk
tid, vilket Þráinsson m.fl. (2004:407–423) redovisar. Det mest genomgripande formsammanfallet är det som skett mellan nominativ och ackusativ
plural i maskulina paradigm, en utveckling som verkar ha fullbordats i de
starka böjningsmönstren först under 1800-talet (Þráinsson m.fl. 2004:412,
Weyhe 1996a och referenser där). Alla andra förändringar i kasusböjningen
som Þráinsson m.fl. redovisar tycks ha skett under de århundraden där färöiskt källmaterial i stort sett saknas, jfr avsnitt 2.2. För just dativens del är det
oftast fråga om förändringar som rör lågfrekventa paradigm och/eller innebär
ett förtydligande snarare än en reduktion av dativändelsen. I fornisländskan
saknade sålunda ett av böjningsmönstren för starka maskulina substantiv
ändelse för dativ singular, exemplifierat av Þráinsson m.fl. (2004:408) med
ordet hlutr ’sak’. Markören för dativ maskulinum singular i den starka substantivböjningen var annars -i, och i färöiskan har denna ändelse -i generaliserats som markör för dativ maskulinum singular i alla starka substantivböjningar. Bland starka feminina substantiv fanns i fornisländskan en minoritet
som signalerade dativ singular med ändelsen -u, av Barnes (1999:49 f.) exemplifierat med kerling ’(äldre) kvinna’ och ey ’ö’. De flesta starka böjningsmönster saknade annars ändelse för dativ femininum singular. Även
denna variation har försvunnit i färöiskan, där starka feminina substantiv i
obestämd form numera aldrig har någon särskild ändelse för dativ. Inom den
svaga adjektivböjningen slutligen markerades dativ plural i alla genus med
ändelsen -um, medan ändelsen i modern färöiska är -u. Denna förändring är
den viktigaste ifråga om reduktion av dativändelser, vilket säger en del om
kasusböjningens stabilitet.
I tidigare forskning om färöiska har det inte påvisats och knappast heller
föreslagits att någon morfologisk reduktion av dativen pågår idag.
Braunmüller (2001:75 f.) förutspår visserligen mot bakgrund av förändringarna i substantivböjningen att nominativ och ackusativ i båda numerus
kommer att sammanfalla i samtliga deklinationer med ett tvåkasussystem
nominativ/ackusativ kontra dativ som resultat (genitiven anser han mer eller
mindre vara utdöd redan). Efterhand kommer enligt honom även dativändel62

sen att strykas så att substantiv endast existerar i en grundform. Påståendena
tycks dock gälla ett mycket långt tidsperspektiv.
En viss fonologisk reduktion av böjningsändelser i allmänhet kan man
tala om i de färöiska dialekter som uppvisar sammanfall av ändelsevokalerna
-i och -u, se Hagström (1967) och Selås (1996 [recenserad av Jacobsen
1997], 1997, 2002). Weyhe (1996a) visar dessutom att ändelsevokalerna -i
och -a växlar i vissa kontexter, framför allt nominativ/ackusativ plural av
nomina agentis som lærari ’lärare’. Huruvida (någon av) dessa typer av vokalsammanfall idag håller på att sprida sig har ännu inte undersökts i någon
större utsträckning. I avsnitt 6.1.2.2 utreder jag vilka följder observerade
vokalsammanfall i böjningsändelser kan få för den syntaktiska tolkningen av
potentiella dativkontexter. Slutsatsen av utredningen blir att sammanfallet
mellan ändelsevokalerna i stort sett aldrig leder till tvetydighet för dativens
del och knappast heller försvårar tolkningen av den övriga syntaktiska kontexten i de meningar jag excerperat.
Sammanfattningsvis finns det alltså inga skäl att räkna med pågående paradigmatiska förändringar i kasussystemet i dagens färöiska. De förändringar
i böjningssystemen som historiskt skett har heller inte lett till att distinktionen mellan dativ och andra kasus blivit mera sällsynt; tvärtom har generaliseringen av ändelsen -i för dativ singular hos de starka maskulinerna bidragit
till att ytterligare befästa dativ som morfologisk kategori. I modern färöiska
har som sagt 90 % av alla nominalfraser i potentiell dativkontext en entydig
kasusmarkering, och det finns inget som tyder på att detta värde är på väg att
sjunka. Däremot finns det klara tecken på syntagmatiska förändringar, där de
olika kasusen får utökade eller inskränkta användningsområden, vilket framgår redan av Tablå 1 och kommer att beröras ytterligare i kapitel 4. I min
fortsatta undersökning kommer jag därför att koncentrera mig på just syntagmatiska förändringar och i huvudsak lämna de paradigmatiska aspekterna
av kasusböjningen därhän.
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4 Kasus i ett språkteoretiskt perspektiv

Huvudmålet med följande kapitel är att beskriva synen på morfologiskt kasus och språkförändring inom två grammatiska teoribildningar som dominerat forskningen om kasus i nordiska språk under senare tid. För att tydliggöra
skillnader och likheter mellan de olika perspektiven är det också nödvändigt
med en kortare inledning där jag redogör för några centrala grundantaganden
inom respektive teori. Däremot behandlar jag inte sådana detaljer i beskrivningsmodellerna som inte har någon omedelbar relevans för kasusforskningen. Mot bakgrund av presentationen av de olika teoretiska ramverken kommer jag i slutet av kapitlet att diskutera avhandlingens frågeställning, material och metod. Målet är att utforma undersökningen så att det empiriska resultatet låter sig tolkas inom både formella och funktionella beskrivningsmodeller. Framför allt kommer jag dock att specificera mina hypoteser
baserat på vilka förutsägelser de olika teorierna – eventuellt indirekt – gör
om utvecklingen av kasusbruket i färöiskan. De olika teoriernas prediktioner
kommer senare i avhandlingen att jämföras med resultatet av min kvantitativa studie. Därigenom vill jag bidra till att utvärdera de olika beskrivningsmodellerna. Skulle någon av modellerna visa sig stämma mycket väl med
empiriska fakta leder det också till en förutsägelse om den vidare framtiden
för färöiskans kasus.

4.1 Generativ teori
I det följande kommer jag att presentera de grundantaganden och begrepp
inom den generativa teoribildningen som har särskild relevans för min
undersökning. För en bredare översikt på svenska hänvisar jag till StrohWollin (2002 kapitel 5) samt Håkansson (2008:29–69) och för en utförlig
beskrivning av det minimalistiska programmets strukturella modell till Platzack (2011a). Själv lyfter jag fram sådana antaganden om språk, kasus och
språkförändring som kan bidra till uppställningen av hypoteser om just utvecklingen av den morfologiska dativens funktioner i färöiskan samt till
utformningen av min undersökning.
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4.1.1 Grundantaganden
Det generativa ramverket växte från början, i slutet av 1950-talet, fram som
en reaktion mot den amerikanska strukturalismen och dess behaviorism, jfr
exempelvis beskrivningen hos Platzack (2011a:44). Kännetecknande för det
generativa paradigmet, med alla de teoretiska och beskrivningstekniska varianter som funnits genom åren, är att grammatiken anses bygga på ett medfött
språkanlag. Av denna utgångspunkt följer att vissa egenskaper är gemensamma för alla mänskliga språk. Detta grundantagande bygger först och
främst på argumentet om otillräcklig input, poverty of stimulus. Resonemanget innebär i korthet att den språkliga input som barn får från födseln är
allt för knapphändig för att barnet enbart utifrån den ska kunna ställa upp ett
så komplicerat system som grammatiken utgör. Om systemet skulle konstrueras från grunden av alla barn borde detta inte ta så kort tid som är typiskt för normal språkutveckling. De flesta barn uppnår nämligen redan
inom loppet av sitt fjärde levnadsår en stabil behärskning av alla grundläggande syntaktiska konstruktioner, jfr exempelvis den av generativ forskning
oberoende kartläggningen hos Håkansson & Hansson (2007:157). Enligt
generativ teori tjänar den input barnet får i modersmålet, så kallade primära
lingvistiska data (PLD), i stället till att bygga upp ett ordförråd och bestämma modersmålets särspråkliga drag inom ramen för den universella
grammatiken (UG). En individs språkförmåga ses alltså inom det generativa
paradigmet inte som resultat enbart av språkbruket i det enskilda språksamhället.
Det som särskiljer generativ grammatik från de flesta andra språkteoretiska ramverk är att syntaxen antas vara ett system som fungerar automatiskt
och autonomt i förhållande till hjärnans övriga kognitiva system. Syntaxen
kopplar samman satsens innehåll med satsens uttryck. Innehållet i sin tur
hänger samman med hjärnans övriga kunskapssystem. Uttrycket är satsens
form i den fysiska världen som ger sinnesintryck genom människans syn,
hörsel eller känsel, jfr Figur 1.
kunskapssystem
syn
kunskapssystem
Innehåll

SYNTAX

Uttryck

hörsel

kunskapssystem
känsel
kunskapssystem

Figur 1. Syntaxens förhållande till människans övriga kunskapssystem samt sensoriska och motoriska system, efter Platzack (2011a:37)
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Syntaxen är alltså enligt generativt synsätt visserligen förbunden med andra
kunskapssystem såsom semantik respektive pragmatik, men är inte härledbar
ur någondera. Inom kognitiv lingvistik eller funktionell grammatik anses
syntaxen inte vara autonom i denna mening, jfr Newmeyer (1998:25–55).
Grundantagandena leder till att den generativa grammatikens yttersta mål
åtminstone sedan utvecklingen av den så kallade princip- och parameterteorin i slutet av 1970-talet (Chomsky 1981) har varit att skapa en syntaktisk
beskrivningsmodell som är universell. Den tänkta modellen består dels av
universellt giltiga principer för frasstruktur, dels av ett begränsat antal parametrar som språkspecifikt intar ett av två möjliga värden. Idealet är att utifrån kombinationen av universella frasstrukturregler och språkspecifika parametervärden kunna beskriva alla grammatiskt möjliga satser i alla världens
språk. Därmed skulle man samtidigt kunna förklara både barns snabba språkinlärning och den stora variation som finns mellan världens språk.
I sin mera detaljerade utformning har modellen kontinuerligt förändrats
genom årtiondena, jfr Platzack (2011a:44–55) för en kortfattad översikt över
förloppet. Typiskt för generativa framställningar är att de utgår från formaliserade språkbeskrivningar, där språkets hierarkiska struktur uttrycks med
hjälp av trädstrukturer. I sin enklaste form kan trädstrukturen illustreras som
i Figur 2, där NP står för nominalfras och VP för verbfras.

Figur 2. Förenklad bild av satsens hierarkiska struktur, efter Falk (1997:22)

Strukturen i Figur 2, som grovt visar hur argumenten genereras i förhållande
till verbet, kan sedan byggas ut med en överordnad nivå (i generativ terminologi projektion). Denna brukar kallas TP eller IP och rymmer grammatiska
betydelser såsom tempus. I den meningen är TP/IP en så kallad funktionell
domän. Hit flyttas9 satsens subjekt från sin ursprungliga plats för att skapa en
nexusförbindelse med det finita verbet. För att skapa en fullständig mening
krävs slutligen ytterligare en funktionell domän som knyter satsen till kontexten. Denna ligger ovanför TP och betecknas CP. Hit flyttas i huvudsats
det led som topikaliseras, och i bisats har subjunktionen sin position i CP, jfr
9

Jag väljer att använda uttrycken (bas)genereras och flyttas, eftersom de är mer etablerade än
uttrycken förstförbindas och återförbindas som används inom den senaste versionen av minimalistprogrammet, jfr Platzack (2011a).
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Platzack (2011a:100). Hierarkin kan illustreras som i Figur 3, där den trekantiga formen visar att VP i sin tur innehåller underordnade led, jfr Figur 2.
Även inom CP och TP ryms i sin tur flera funktionella projektioner, vars
antal och karaktär är ständigt omdebatterade. Oavsett hur den interna strukturen i CP, TP och VP beskrivs är det en viktig poäng att den nyare generativa grammatikens tredelade hierarkiska struktur ˮskulle kunna ses som en
hierarkisk/tvådimensionell variant av satsschematˮ i Diderichsensk tradition
enligt Platzack (2011a:82, jfr även Platzacks kapitel 3–5). När jag i avsnitt
6.2.6 relaterar den färöiska ordföljden till satsschemat sådant det beskrivs i
SAG (IV:6 ff.) kan påståendena alltså enkelt omtolkas i generativa termer:
CP motsvarar grovt initialfältet, TP mittfältet och VP slutfältet i satsen.

Figur 3. Satsens tre domäner

Denna grundläggande struktur och principerna för hur enheter genereras och
flyttas ses inom generativ grammatik alltså som gemensam för alla mänskliga språk och språkvarieteter. Universell är också en uppsättning öppna
parametrar, vars exakta inställning i sin tur ger språk deras individuella drag.
Under första halvan av 1990-talet specificerades princip- och parameterteorin ytterligare i det så kallade minimalistiska programmet (Chomsky 1993,
1995). Enligt det minimalistiska programmet kan en parameter antingen ge
synliga effekter på så sätt att led måste flyttas från den position där de basgenereras (starka drag) eller verka osynligt, d.v.s. inte direkt ge sig till känna
på uttryckssidan (svaga drag). Under 1990-talet fanns en utbredd strävan att
återföra alla syntaktiska skillnader mellan språk på ytmorfologiska faktorer,
för de nordiska språkens del kulminerande i Holmberg & Platzack (1995).
Under 2000-talet har teoribildningen modifierats inte minst ifråga om parameterbegreppet, i och med att språklig variation har uppmärksammats i
större utsträckning. En parameter antas i grundversionen kunna anta bara ett
av två värden i ett visst språk, ett värde som sätts en gång för alla under barnets tidiga språkinlärning. Det har dock visat sig vara mycket vanligt att en
och samma individ har ett större mått av variation i språkbruket än vad man
tidigare har antagit inom generativ grammatik. På grundval av sådan variation har exempelvis Jónsson & Eyþórsson (2005) argumenterat emot att
morfologiskt kasus i isländskan och färöiskan skulle vara kopplat till en viss
parameter. Þráinsson (2009) går längre och problematiserar parameter67

begreppet i sin helhet utifrån påvisad intraindividuell variation hos färöiska
modersmålstalare. Þráinsson (2009:7) föreslår, utan att slutgiltigt förorda
något av dem, tre sätt att modifiera parameterbegreppet så att det tillåter
intraindividuell variation. För det första skulle motsägelsefull input kunna
göra att färöiska modersmålsinlärare inte kan avgöra vissa parametrars värden. För det andra skulle färöiska talare kunna ha dubbla inre grammatiker,
som de väljer emellan från fall till fall. För det tredje vore det möjligt att
tänka sig att parametrarna inte sätts en gång för alla som ett binärt val, utan
att båda möjligheterna hålls öppna och rankas utifrån den relativa fördelningen i det språkbruk individen möter. ˮTheoretical syntacticians have only
recently begun to try to make sense of intra-speaker variation in parametric
termsˮ, konkluderar Þráinsson (2009:21). Sigurðsson (2012:193, se även
referenser där) slutligen avfärdar helt parameterbegreppet och menar att
språklig variation, inte minst när det gäller kasus, uppstår i samspel mellan
språklig erfarenhet och icke-språkliga principer. Håkansson (2013:140) hävdar att man, när nu parameterbegreppet visat sig otillräckligt, även inom
generativ forskning behöver tillämpa språksociologiska metoder och perspektiv för att förklara syntaktisk förändring. I denna kontext av pågående
teoretisk omdaning anser jag det rimligt att utgå från en kartläggning av variationen i sig och dess förändringsmönster. Dessa empiriska data kan sedan
relateras till de alternativa beskrivnings- och förklaringsmodellerna, som då
kan utvärderas mera förutsättningslöst än om en viss teoretisk modell själv
bildat utgångspunkten.

4.1.2 Synen på kasus
Vilken roll kasus intar i den teori som just beskrivits är inte helt givet. Inom
traditionell grammatik betecknar begreppet kasus en morfologisk kategori
som definieras genom att medlemmarna fyller samma syntagmatiska funktioner. Men inom generativ grammatik har intresset för morfologiskt kasus,
på engelska case med litet c, generellt varit lägre än intresset för så kallat
abstrakt kasus, Case med stort C. Begreppet abstrakt kasus infördes ursprungligen för att kunna konstruera en samlad beskrivning för både språk
med och språk utan morfologisk kasusmarkering – de sistnämnda antogs då
tilldela sina nominalfraser en dold kasusmarkering utan morfologiskt uttryck, jfr Lasnik (2008:18). Efterhand har begreppet abstrakt kasus dock
kommit att användas på ett sätt som fått bland andra Sigurðsson (2012 och
tidigare artiklar) att betona att Case inte längre har något med morfologiskt
kasus att göra. Bobaljik & Wurmbrand (2009) inleder till och med sitt bidrag
på följande vis: ˮCase Theory in GB/Minimalism is about the distribution of
NPs, not about morphological form per seˮ. Detta synsätt innebär förstås en
stor inskränkning i andelen generativistisk forskning som är relevant för en
studie om förändringar i bruket av ett enskilt morfologiskt kasus. Trots det
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förekommer generativ forskning om morfologiska kasus, vilket kommer att
framgå av det följande.
4.1.2.1 Förhållandet mellan kasus och argumentstruktur
I språk som har morfologiskt kasus markeras detta på nominalfraser.
Nominalfraser är oftast argument till ett överordnat ord, och argumentets
morfologiska kasus bestäms då direkt eller indirekt av egenskaperna hos
detta överordnade ord. Den vanligaste synen är att fyra ordklasser kan ta
argument, nämligen verb, adjektiv, prepositioner och substantiv, jfr exempelvis Platzack (2011a). För varje ord av dessa ordklasser brukar det oftast
antas att lexikon specificerar vilka argument som är syntaktiskt obligatoriska
respektive optionella och vilka semantiska roller dessa har.10 Varje argument
förbinds sedan med en viss position i den syntaktiska strukturen, en process
som utgår just från argumentets semantiska roll enligt exempelvis Platzack
(2011a). Eftersom framför allt verb kan uppträda med flera olika argumentstrukturer har det emellertid diskuterats om argumentstrukturen snarare bestäms i den syntaktiska processen än i lexikon. Det skulle betyda att lexikon
enbart listar verbets grundbetydelse, och att denna sedan avgör vilka roller
och vilka argumentstrukturer ett verb kan förbindas med (Platzack 2011b).
Hur förhåller sig då morfologiskt kasus till argumentstrukturen? I det följande ska jag först och främst diskutera det mest komplexa systemet för kasustilldelning, nämligen det som gäller vid verb. Till adjektivens, prepositionernas och substantivens kasustilldelning återkommer jag senare i detta
avsnitt. För språk som har morfologiskt kasus är alltså en grundläggande
fråga exakt var i den generativa processen argumentens kasus bestäms. En
möjlighet är att argumentets kasus listas i lexikon tillsammans med det enskilda ordet som ledet är argument till. Maling (2001:461) konkluderar till
exempel att kasus i isländskan måste vara bestämt i lexikon till och med på
indirekt objekt, som annars är den satsdelsfunktion där position, semantisk
roll och morfologiskt kasus korrelerar bäst i en lång rad språk. I sådana fall
är morfologiskt kasus bara ett ämne för syntaxforskningen i den mån syntaktiska operationer leder till förändringar i kasusmarkeringen, så som vid passivering. Kasus har också föreslagits vara bestämt av ledets semantiska roll,
vilket bland många andra Maling (2001) och Sigurðsson (2012:196 ff.) argumenterar mot. Platzack (2006b) framställer förhållandet mellan semantisk
roll och kasus som indirekt, då den semantiska rollen avgör var i strukturen
argumentet genereras, medan denna position i sin tur är unikt förknippad
med ett visst kasus. En viss position i strukturen skulle också kunna ge ett
visst kasus mer eller mindre oberoende av semantisk roll. De olika möjlig10

Semantiska roller kallas även theta-roller, θ-roller, tematiska roller eller temaroller. Exakt
vilka semantiska roller som förutsätts och hur dessa definieras varierar stort mellan enskilda
beskrivningar. För en fyllig presentation av olika alternativa rolluppsättningar och hierarkier
dem emellan se Levin & Hovav (2005). Vilka roller jag finner viktiga att urskilja och definiera för mina syften beskrivs i avsnitt 6.2.2.
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heterna skulle kunna kombineras så att vissa argument tilldelas kasus enligt
en princip (exempelvis efter position) och andra enligt andra principer (exempelvis direkt i lexikon; se vidare om strukturell och lexikal kasustilldelning nedan). Slutligen skulle det kunna vara så att (åtminstone så kallat lexikalt) morfologiskt kasus bestäms först efter att alla rent syntaktiska operationer ägt rum, i samband med realiseringen, se Legate (2008), Sigurðsson
(2008:19), Árnadóttir & Sigurðsson (2013:139).
Som synes råder ingen konsensus inom det generativa paradigmet om den
exakta relationen mellan morfologiskt kasus å ena sidan och lexikon, semantisk roll och position i den syntaktiska strukturen å andra sidan. Därmed är
det också omdebatterat i vilken utsträckning som regler för kasustilldelning
kan vara universella. Platzack (2006b:485) föreslår tentativt en universell
relation mellan den position där verbets argument genereras och respektive
arguments morfologiska kasus. Hans modell av den utvidgade verbfrasen
återges i Figur 4 nedan, som alltså är en mera exakt beskrivning av strukturen inom VP-domänen i Figur 3.

Figur 4. Relationen mellan position och kasus enligt Platzack (2006b)11

Förkortningen DP står här för determinerarfras, vilket innebär en nominalfras (NP) inklusive överordnade funktionella projektioner. Här använder jag
termen liktydigt med NP, jfr Figur 2. Genomstrykningen av verbet visar att
detta obligatoriskt flyttas från positionen i VP, där det genereras, till positionen i vP. Figur 5 visar hur modellen skulle kunna appliceras på den färöiska satsen Gentan gevur dreinginum ein muss ’flickan ger pojken en puss’,
11

I Platzacks engelskspråkiga artikel är etiketterna för de semantiska rollerna AGENT, GOAL
och THEME. På svenska kallar Platzack (2011a) motsvarande rollfamiljer AGENT, MATERIALITET och TEMA.
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där samtliga nominalfraser har entydig morfologisk kasusmarkering enligt
angivelserna.

Figur 5. Exempel på kasustilldelning i färöiska enligt Figur 4

Platzacks modell är ovanlig i så måtto att den förutsätter ett 1:1-förhållande
mellan både position, semantisk roll och morfologiskt kasus. Den bygger på
antagandet att skillnader i kasusmarkering mellan språk eller varieteter faktiskt motsvarar skillnader i perspektiv på aktanternas roller. Platzack utvidgar alltså den universella principen UTAH (Uniformity of Theta Assignment
Hypothesis)12 till att gälla även morfologiskt kasus, och inkluderar därmed
morfologiskt kasus i den egentliga syntaxen. Med detta som en ytterpunkt
skulle man kunna ställa upp en glidande skala vad gäller synen på hur starkt
det inbördes beroendet mellan syntax och morfologi är, längs vilken då
andra beskrivningar av kasus inom det generativa paradigmet placerar sig. I
den motsatta ytterpunkten av skalan befinner sig föreställningen om kasus
hos exempelvis Sigurðsson (2012:199 f.), som menar att enskilda morfologiska kasus är helt språkspecifika, icke-syntaktiska enheter.
4.1.2.2 Distinktionen mellan strukturell och lexikal kasustilldelning
I en studie som den föreliggande kan jag naturligtvis omöjligt förhålla mig
till alla de delvis mycket disparata idéer om morfologiskt kasus och kasustilldelning som lanserats inom det generativa ramverket. Den syn på kasus12

UTAH innebär enligt Baker (1997:104–105): ˮArguments bearing similar thematic roles
are expressed in similar initial structural positions both within and across languages [...] [T]he
alternations in the realization of arguments of a predicate that one does find are either the
result of different conceptualizations of the event, or the result of syntactic movement processesˮ.
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tilldelning som jag kommer att relatera mina fynd till beskrivs nedan. Huvudpoängen är distinktionen mellan strukturellt och lexikalt kasus. Detta är
en distinktion som inte direkt faller ut av generativ teori, men som är baserad
på empiriska fakta från inte minst isländska och är kompatibel med grundantagandena som beskrivits ovan. Modellen har, i något olika tappningar, visat
sig vara fruktbar över lång tid, inom olika versioner av generativ teori, inom
olika språk och både i synkront och diakront perspektiv. Det är den som
använts mest inom nordisk syntaxforskning och som även merparten av de
fåtaliga tidigare undersökningarna kring kasus i färöiskan förhåller sig till.
För språk som har morfologiskt kasus är det alltså vanligt att skilja mellan
två typer av kasustilldelning, nämligen strukturellt kasus och lexikalt kasus
(även kallat inherent kasus). Distinktionen lanserades av Zaenen, Maling &
Þráinsson (1985). Strukturell kasustilldelning innebär att kasus tilldelas en
viss nominalfras mekaniskt genom den generativa processen. Strukturell
kasustilldelning vid verb anses oftast omfatta endast de två morfologiska
kasusen nominativ och ackusativ, eller i ergativa språk ergativ och absolutiv.
Lexikalt kasus däremot är specificerat för det enskilda argumentet till respektive verb/adjektiv/preposition redan i lexikon (jfr exempelvis Falk
1997:47) och påverkas inte när satsen genereras. Antalet olika kasus som
kan tilldelas lexikalt är i princip obegränsat, men ett enskilt verb brukar inte
vara specificerat för mer än ett eller på sin höjd två argument med lexikalt
kasus. Strukturell kasustilldelning antas verka efter lexikal kasustilldelning.
Är kasus redan specificerat i lexikon för ett visst argument till ett visst verb,
så ersätts detta kasus inte av strukturellt kasus i den generativa processen.
Reglerna för strukturell kasustilldelning, se följande avsnitt, gäller alltså bara
argument som inte har lexikalt kasus.
Förhållandet mellan de två kasustilldelningsprinciperna och olika ordklasser som kan ta argument har knappast diskuterats som en egen fråga. De
flesta undersökningar fokuserar enbart på verbets argument. Spridda påpekanden ger dock följande bild: Verbets argument kan ha både strukturellt och
lexikalt kasus. Adjektivets argument har lexikalt kasus (Jónsson & Pétursdóttir 2012:94), liksom argument till prepositioner (Yip, Maling & Jackendoff 1987:225). Argument till substantiv slutligen har strukturellt kasus genitiv (genitivattribut). Det tycks alltså enbart vara vid verb som distinktionen
mellan strukturellt och lexikalt kasus är verkligt viktig, och den fortsatta
beskrivningen kommer därför att kretsa kring kasustilldelning just vid verb.
4.1.2.3 Strukturellt kasus
Den process som ger strukturellt kasus till verbets argument har i sin tur
beskrivits på två olika sätt. Processen utgår antingen från en hierarkisk ordning mellan semantiska roller som matchas mot en hierarkisk ordning mellan
kasus, eller från argumentets position i strukturen (först och främst inom den
utvidgade verbfrasen, när det gäller argument till verb). Den förstnämnda
versionen kan kallas hierarkisk strukturell kasustilldelning eller hierarkiskt
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kasus (Falk 1997:48–49) och den senare positionell strukturell kasustilldelning eller positionskasus (Falk 1997:48).
Hierarkiskt kasus fungerar så att det argument som bär den högsta rollen
bland det specifika verbets argument får högsta kasus, d.v.s. nominativ. Det
argument som bär den näst högsta rollen får näst högsta kasus, d.v.s. ackusativ. Eftersom uppsättningen av semantiska roller varierar stort mellan olika
forskningsbidrag varierar även hierarkin mellan rollerna på detaljnivå. Meningen i Figur 5 ovan, Gentan gevur dreinginum ein muss, kan ändå tjäna som
typexempel. Där finns alltså enligt Platzack (2011a:74–76) de semantiska
rollerna (eller i hans termer rollfamiljerna) AGENT, MATERIALITET och TEMA
företrädda, här nämnda i den hierarkiska ordning som typiskt antas. Om
verbet geva i lexikon bara har specifikationen att argumentet med rollen
MATERIALITET ska tilldelas lexikal dativ, så får de övriga två argumenten
sitt kasus strukturellt. Med hierarkisk strukturell kasustilldelning blir resultatet att argumentet med den högsta rollen, Gentan som är AGENT, får nominativ. Det argument utan lexikalt kasus som har den nästhögsta rollen är ein
muss, som är TEMA. Detta argument får därmed ackusativ.
Positionskasus innebär att den strukturella snarare än den semantiska hierarkin mellan argumenten avgör kasusmarkeringen. Grundtanken är att de
olika positionerna inom (den utvidgade) verbfrasen ger olika kasus, så att det
argument som genereras närmast ovanför VP får nominativ, och ett argument som genereras nedanför verbet får ackusativ. Principen framträder
mycket tydligt hos Platzack (2006b), som ovanligt nog låter den omfatta inte
bara nominativ och ackusativ, utan även dativ, jfr Figur 5.13 I den följande
processen kan/måste leden sedan flytta uppåt i strukturen, vilket innebär att
satsens ordföljd så som den realiseras inte direkt reflekterar de positioner där
argumenten först genererats och som alltså givit ett visst kasus. Ett argument
som tilldelats positionskasus bör emellertid uppvisa nominativ om det står i
den realiserade satsens mittfält (jfr satsschemat i SAG IV:6) respektive ackusativ om det står i den realiserade satsens slutfält. Framför allt före lanseringen av minimalistprogrammet postulerades det ofta att även en position
högre upp i strukturen, där argumentet landar efter flyttning från verbfrasen,
kunde dela ut kasus. Detta gällde huvudsakligen T-domänen, där nominativ
antogs delas ut för att åstadkomma subjekt–verb-kongruens, jfr Sigurðsson
(2000:71) och referenser där. Idén har återupptagits och utvecklats även i
senare arbeten, exempelvis av Jónsson (2009b), som menar att subjekt som
har lexikal dativ även tilldelas nominativ i T-domänen. I regel realiseras då
endast dativmarkeringen, men den dolda nominativmarkeringen kan ge vissa
effekter, jfr avsnitt 9.2.1.2 nedan. Även Árnadóttir & Sigurðsson (2013)
13

Observera dock att det enligt Platzack är argumentens semantiska roll som avgör var i Vdomänen de genereras, jfr Figur 4. Om verbets betydelse avgör det aktuella argumentets
semantiska roll, argumentets semantiska roll avgör positionen och positionen avgör kasus
innebär det att distinktionen mellan olika typer av kasustilldelning så som den här beskrivs
inte är relevant.
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opererar med en sorts dubbel kasustilldelning, där syntaktiskt kasus inte
behöver vara detsamma som morfologiskt kasus.
Resultatet av hierarkisk respektive positionell strukturell kasustilldelning
sammanfaller oftast, så som i exemplet Gentan gevur dreinginum ein muss.
Men distinktionen har viss relevans för min studie eftersom den sätter in en
känd skillnad mellan isländska och färöiska i ett större perspektiv. Bland
annat i konstruktioner där subjektet har lexikalt kasus blir nämligen utfallet
av de två typerna av strukturell kasustilldelning olika. Med hierarkisk kasustilldelning får ett eventuellt objekt nominativ, eftersom detta är det enda
argumentet utan lexikalt kasus, d.v.s. har den högsta semantiska rollen bland
argument utan lexikalt kasus och alltså tilldelas det högsta kasuset. Detta är
isländskans huvudsakliga mönster, som i MérDAT líkar góður maturNOM ’jag
gillar god mat’. Med positionell kasustilldelning får objektet i stället ackusativ, eftersom det genereras nedanför verbet och den positionen är kopplad till
ackusativ. Så är det vanligaste mönstret i färöiskan, jfr MærDAT líkar góðan
matACK. Enligt Árnadóttir & Sigurðsson (2013) blir detta mönster vanligare
även i isländskan.
4.1.2.4 Lexikalt kasus
Lexikal kasustilldelning bygger som begrepp på uppfattningen att en del
verb är listade i lexikon med en särskild specifikation som anger att ett visst
argument ska förses med ett visst morfologiskt kasus. En del forskare, exempelvis Jónsson (2000:71), specificerar att associationen mellan argument
och kasus går via argumentets semantiska roll, utan att för den skull postulera ett fullständigt 1:1-förhållande mellan semantisk roll och kasus. Just för
argument med lexikalt kasus kringgås alltså den strukturella kasustilldelningens roll-, positions- och kasushierarki, medan eventuella övriga argument till samma verb tilldelas kasus enligt ovan beskrivna strukturella regler.
Ett vanligt kriterium för sådant lexikalt kasus är att det kvarstår oförändrat
även när argumentets plats i hierarkin förändras. Det sker framför allt vid
passivering, i och med att det aktiva verbets högsta argument då stryks och
det nästhögsta argumentet alltså kommer att stå högst bland de återstående
argumenten till den passiva verbformen. Således behåller t.ex. ett dativmarkerat argument till ett monotransitivt verb i tyskan sin lexikala kasusmarkering även i passiv diates, jfr exempel (16) och (17). Ett ackusativmarkerat
led i samma kontext kommer däremot att markeras med nominativ i passiv,
eftersom det i passiv utgör högsta (och enda) argumentet och därmed tilldelas det högsta strukturella kasuset, jfr exempel (18) och (19).
(16) Sie hilft ihm
HonNOM hjälperaktiv honomDAT
’Hon hjälper honom’
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(17) Ihm wird geholfen
HonomDAT blir hjälptpassiv
’Han blir hjälpt’
(18) Sie tröstet ihn
HonNOM tröstaraktiv honomACK
’Hon tröstar honom’
(19) Er wird getröstet
HanNOM blir tröstadpassiv
’Han blir tröstad’

Det finns ett visst samband mellan lexikalt kasus och semantisk roll på så
sätt att vissa roller oftare tilldelas lexikalt kasus än andra: Prototypisk AGENT
får aldrig lexikalt kasus, prototypisk PATIENT/FÖREMÅL mycket sällan, medan däremot UPPLEVARE och MOTTAGARE ofta förses med lexikalt kasus.
Detta har lett till att man ibland velat se den semantiska rollen, snarare än en
specifikation hos verbet, som avgörande för kasustilldelningen, jfr ovan avsnitt 4.1.2.1. I synnerhet när det gäller optionella led är det minst sagt tveksamt om verbet i lexikon har en specifikation för kasustilldelning. Detta har
lett till att vissa beskrivningar särskiljer så kallad semantisk kasustilldelning,
där kasus tilldelas direkt efter ledets semantiska roll, utan särskild specifikation i lexikon. Falk (1997:45 f.) menar således att semantisk kasustilldelning
är den princip som är verksam vid icke-obligatoriska argument eller helt fria
bestämningar. De led som traditionellt inom bl.a. tyskspråkig grammatikteori
kallats ˮfri dativˮ skulle då vara exempel på semantisk kasustilldelning (Falk
ger fornsvenska exempel). Hon påpekar dock att gränsen mellan argument
med lexikalt kasus och argument med semantiskt kasus är vag.
Ett annat sätt att uppmärksamma den starka men dock långt ifrån undantagslösa kopplingen mellan semantisk roll och morfologiskt kasus är att
räkna med två underavdelningar till lexikalt kasus. Yip, Maling & Jackendoff (1987:229) föreslog redan tidigt, baserat på isländska, en indelning av
lexikal kasustilldelning i thematic case och idiosyncratic case. Distinktionen
mellan reglufall/thematic case och furðufall/idiosyncratic case tillämpas
även av Jónsson (1997–1998), Eyþórsson (2008), Jónsson & Eyþórsson
(2011) och andra. Jag kommer i fortsättningen att använda de försvenskade
termerna tematiskt kasus och idiosynkratiskt kasus.
Tematiskt kasus innebär kort sagt systematiska, semantiskt motiverade
undantag från den strukturella kasustilldelningen. Lexikal kasustilldelning
utgör ju generellt undantag från den regelbundna strukturella kasustilldelningen, men tematiskt kasus innebär ordnade undantag där kluster av lexikala enheter som har liknande semantiska egenskaper även delar ut samma
kasus till sina argument. Tematiskt kasus liknar alltså i hög grad Falks
(1997) begrepp semantiskt kasus, bortsett från att semantiskt kasus enbart är
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aktuellt för optionella led, som Falk inte klassar som argument. Den återkommande poängen i Eyþórssons och Jónssons olika studier är att tematiskt
kasus kan vara delvis produktivt även om det tilldelas lexikalt. Det vill säga
att etablerade verb kan byta från annan kasustilldelningstyp (främst idiosynkratiskt kasus, se nästa stycke) till tematiskt kasus. Ett typiskt exempel på en
sådan process är den så kallade dativsjukan, se vidare avsnitt 4.1.2.6 nedan.
Nyskapade verb kan också i begränsad omfattning tänkas få tematisk kasustilldelning. Ett exempel är lånordet mangla ’sakna’ i färöiskan, vars subjekt i
mitt material oftast inte får strukturellt kasus nominativ, utan lexikalt, tematiskt kasus dativ efter mönstret hos de inhemska synonymerna vanta, skorta
och tørva som alla har grundbetydelsen ’sakna’.
Idiosynkratiskt kasus däremot innebär helt tillfälliga undantag från den
normala (strukturella) kasustilldelningen. Idiosynkratiskt kasus bör inte vara
produktivt. Tvärtom bör argument med idiosynkratiskt kasus vara mest utsatta för förändring i och med att idiosynkratiskt kasus gärna ersätts med
tematiskt kasus eller strukturellt kasus.
För den fortsatta framställningen behöver jag alltså välja mellan Falks
(1997) tredelade modell med strukturellt kasus, lexikalt kasus och semantiskt
kasus som i grova drag sidoordnade eller den mera utbredda hierarkiska
modellen med tematiskt och idiosynkratiskt kasus som två underavdelningar
av lexikalt kasus. Eftersom jag är intresserad av att ställa upp hypoteser om
utvecklingen av färöiskans kasusbruk passar mig den modell bäst som gör de
tydligaste förutsägelserna. Modellen med lexikalt kasus och semantiskt kasus som två sidoordnade principer gör inga förutsägelser om styrkeförhållandet mellan dem. Om tematiskt kasus i stället ses som en typ av lexikalt
kasus med semantisk motivering, och idiosynkratiskt kasus som lexikalt
kasus utan semantisk motivering, faller det därav ut att tematiskt kasus är
bättre motiverat. Tematiskt kasus bör därmed vara lättare att lära sig och är
generaliserbart till nya verb. Tematiskt kasus kan därför förutsägas vara mer
livskraftigt. Jag väljer därför att i fortsättningen förhålla mig i första hand till
modellen med endast två överordnade kasustilldelningsprinciper, strukturellt
kasus och lexikalt kasus, som vardera kan tillämpas på två olika sätt. Strukturellt kasus kan tilldelas som hierarkiskt kasus eller positionskasus, och
lexikalt kasus kan tilldelas tematiskt eller idiosynkratiskt.
4.1.2.5 Relationen mellan tilldelningsprinciper och enskilda kasus
Förhållandet mellan kasustilldelningsprinciperna och morfologiska kasus har
diskuterats flitigt. I språk med fyra kasus så som färöiska, isländska, fornsvenska eller tyska brukar man räkna med att nominativ alltid tilldelas strukturellt, och bara vid verb. Ett verbs högsta argument (i rollhierarkisk eller
positionell mening) får alltså alltid nominativ om det inte har lexikalt kasus.
Det betyder att nominativ är det normala kasuset vid subjekt, jfr Þráinsson
m.fl. (2004:252) om färöiskan.
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Även ackusativ tilldelas oftast strukturellt, nämligen vid verb på det näst
högsta argumentet som inte har lexikal kasusmarkering. Ett typiskt sådant
fall är ackusativ på direkt objekt, som i färöiskans e-rNOM uggar e-nACK ’ngn
tröstar ngn’ eller motsvarande tyska exempel med trösten i föregående avsnitt. Vid enstaka verb tilldelas ackusativ lexikalt på högsta argumentet så att
resultatet blir en så kallad opersonlig konstruktion med ackusativsubjekt i
isländska/färöiska respektive en konstruktion utan subjekt i fornsvenskan/tyskan14. Ett färöiskt exempel är e-nACK lystir at ... ’ngn har lust att ...’.
Denna konstruktion blir dock allt ovanligare i färöiskan, jfr Þráinsson m.fl.
(2004:253 f.) samt nästa avsnitt. Ackusativ tilldelas också lexikalt vid preposition, exempelvis färöiskans um ’om’ och gjøgnum ’genom’, se vidare
Þráinsson m.fl. (2004:153–158).
Dativ har i generativa beskrivningar oftast beskrivits som konsekvent lexikalt tilldelat. Falk (1997:47) skriver exempelvis uttryckligen: ˮDativen är
det typiska lexikala kasuset i fornsvenskanˮ. Enstaka forskare har dock öppnat för strukturell tilldelning även av dativ, så exempelvis Wegener (1990);
se vidare referenser där. Även Platzack (2006b) föreslår som sagt, utan att
använda termen strukturellt kasus, att dativ tilldelas av en viss position.
Upphovet till tanken att dativ skulle kunna vara strukturellt tilldelat är att
indirekt objekt så pass regelbundet markeras med dativ, realiseras före direkt
objekt i slutfältet och betecknar någon av de närbesläktade rollerna
MOTTAGARE, FÖRMÅNSTAGARE, FÖRLORARE eller OLYCKSDRABBAD. En
typisk sådan konstruktion är just färöiskans e-rNOM gevur e-mDAT e-tACK ’ngn
ger ngn ngt’, som använts som exempel i Figur 5 ovan. Även många så kallade ˮfria dativerˮ passar in i detta mönster, se diskussion och exempel i
avsnitt 6.2.11. Å andra sidan försvåras en kalkyl med dativ som strukturellt
kasus av att dativ också kan markera direkt objekt och (i isländska och färöiska) subjekt. Ett färöiskt exempel på direkt objekt i dativ är e-rNOM hjálpir
e-mDAT ’ngn hjälper ngn’, jfr även det tyska exemplet med helfen i föregående avsnitt. Det vanligaste färöiska verbet med dativsubjekt är dáma ’gilla,
tycka om’, som konstrueras e-mDAT dámar e-tACK ’ngn gillar ngt’. Även vid
prepositioner som färöiskans hjá ’hos’, móti ’mot’ och úr ’ur’ får man räkna
med lexikal tilldelning av dativ, eftersom det knappast går att finna någon
semantisk regel för vilka prepositioner som styr enbart ackusativ och vilka
som styr enbart dativ15. Med tanke på den mångfald av syntaktiska roller som
14
Satsdelsstatusen hos högsta argumentet i opersonliga konstruktioner har debatterats flitigt
både i nordisk och tysk syntaxforskning. Jag går inte närmare in på argumentationen här, men
se bland annat följande diskussioner kring existensen och utvecklingen av oblika subjekt:
Mørck (1992) som behandlar norrønt och mellomnorsk; Rögnvaldsson (1991, 1996) och
Faarlund (2001) som behandlar fornisländska; Barðdal (1998, 2000) som undersöker nordiska
språk; samt Barðdal (2002), Barðdal & Eyþórsson (2001), Askedal (2001), Eyþórsson &
Barðdal (2003) och Stepanov (2003) som jämför isländska och tyska.
15
Däremot är kasusvalet mera semantiskt motiverat vid prepositioner som kan styra båda
kasusen, jfr Barnes (1977, 1981, 1994) om färöiska och Sandøy (2005) om norska dialekter
och färöiska.
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dativen fyller är det knappast förvånande att man inte nått konsensus kring
någon modell som räknar dativen som strukturellt tilldelad. Jag kommer att
relatera mina resultat i första hand till majoritetens syn, nämligen att dativ är
lexikalt tilldelat både vid verb, adjektiv och prepositioner.
Genitiv slutligen tilldelas lexikalt vid ett fåtal verb i exempelvis isländska
och tyska. I färöiskan finns inte längre några genitivsubjekt, och genitivobjekt som i e-rNOM bíðar e-sGEN ’ngn väntar på ngn’ tillhör enbart det arkaiska
språket i kvädena. Rektionen till enstaka prepositioner tilldelas lexikal genitiv i färöiskan, främst när rektionen är ett namn eller ett pronomen. Så föreskriver normen t.ex. til FøroyaGEN ’till Färöarna’ och vegna tessGEN ’på
grund av det’. Vid substantiv tilldelas genitiv strukturellt i form av genitivattribut, på samma sätt i färöiskan som i övriga germanska språk med morfologiskt kasus.
4.1.2.6 Strukturellt/lexikalt kasus och språkförändring
Den historiska förändringen i språk med ovan beskrivna system för kasustilldelning har i tidigare undersökningar visat sig vara tämligen regelbunden
åtminstone inom nordiska språk. Mycket kort och förenklat kan utvecklingen
beskrivas så att antalet möjliga kombinationer av morfologiskt kasus, semantisk roll och syntaktisk roll reduceras i tre huvudsteg.
Första steget är att relationen mellan kasustilldelningsprincip och morfologiskt kasus renodlas, så att dativ blir det enda lexikala kasuset, jfr för fornsvenskan Falk (1995, 1997, 2000) och Delsing (2014:33 ff.). Det sker genom
att lexikal dativ ersätter lexikal ackusativ, samtidigt som strukturell ackusativ ersätter lexikal genitiv. Även i isländskan är den förstnämnda tendensen
känd under namnet dativsjuka (isl. þágufallssýki, eng. Dative Sickness), jfr
Halldórsson (1982), Rögnvaldsson (1983, 1996), Smith (1994), Svavarsdóttir (1982), Svavarsdóttir m.fl. (1984), Eyþórsson (2000a, 2000b, 2002),
Jónsson & Eyþórsson (2003), Maling (2002) m.fl. Dativsjuka innebär alltså
att opersonliga verb med lexikalt tilldelad ackusativ på sitt första argument
övergår till att markera detta argument med dativ. Ett färöiskt exempel är
verbet lysta ’ha lust att’, som nästan helt tycks ha övergått från konstruktionen e-nACK lystir at ... till e-mDAT lystir at ... I FO anges båda konstruktionerna, men i mitt material förekommer enbart konstruktionen med dativ (nio
belägg). Det omvända, att verb med lexikal dativ på första argumentet i stället börjar ta ackusativ förekommer däremot knappast alls i färöiskan och ytterst sällan i andra nordiska språk. Färöiskan har i stort sett helt passerat
detta första steg, då både subjekt i ackusativ och objekt i genitiv är mycket
sällsynta, jfr Þráinsson m.fl. (2004:253 f., 261, 431).
Steg två är enligt Delsing (2014:34) att relationen mellan semantisk roll
och kasus renodlas, jfr fenomenet tematiskt kasus som beskrivs ovan och de
referenser som anges där. Dativ blir då unikt förknippad med de roller som
Delsing samlar under paraplybeteckningen UPPLEVARE (UPPLEVARE,
MOTTAGARE, FÖRMÅNSTAGARE, FÖRLORARE eller OLYCKSDRABBAD). Dativ
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slutar därmed användas på direkta objekt, som oftast har rollen FÖREMÅL
eller liknande, och ersätts där av strukturell ackusativ. Denna tendens tycks
ännu inte ha berört isländskan. I färöiskan är det känt att direkta objekt som
tidigare haft lexikal dativ av typen instrumental eller ablativisk dativ (jfr
avsnitt 3.1) generellt fått strukturell ackusativ i stället. Ett typiskt exempel är
verbet kasta ’kasta’, som på isländska konstrueras e-rNOM kastar e-uDAT, men
på färöiska e-rNOM kastar e-tACK ’ngn kastar ngt’. Vidare exempel på och
diskussion kring förändringen finns hos Þráinsson m.fl. (2004:430 f.). Övriga direkta objekt i dativ omvandlas i modern färöiska i regel till nominativsubjekt vid passivering. Den aktiva konstruktionen e-rNOM hjálpir e-mDAT
’ngn hjälper ngn’ blir alltså i passiv e-rNOM verður hjálptur ’ngn blir hjälpt’,
se vidare Þráinsson m.fl. (2004:267 ff.). Eftersom ett avgörande kriterium
för lexikalt kasus brukar vara att kasusmarkeringen bibehålls vid passivering, jfr avsnitt 4.1.2.4, kan denna utveckling i färöiskan tolkas som ett steg
mot strukturell kasustilldelning på direkta objekt. Huruvida det i modern
färöiska pågår en förändring mot strukturell kasustilldelning även på direkta
dativobjekt som inte har rollen FÖREMÅL eller liknande, och även i aktiv
diates, är en uppgift för denna studie att utreda.
Steg tre i utvecklingen innebär slutligen att strukturell kasustilldelning
blir allenarådande som kasustilldelningsprincip. En känd tendens i flera nordiska språk är den så kallade nominativsjukan, som innebär att lexikalt kasus
på subjektet till opersonliga verb ersätts av strukturellt kasus nominativ, så
att konstruktionen blir personlig. Ett färöiskt exempel är när verbet dáma
’gilla, tycka om’ enligt Jónsson (2009b) allt oftare används i konstruktionen
e-rNOM dámar e-tACK i stället för e-mDAT dámar e-tACK. I isländskan berör
nominativsjuka fortfarande främst, men inte enbart, subjekt i ackusativ eller
dativ som har rollen FÖREMÅL, se Eyþórsson (2000b:29). I färöiskan påverkas även subjekt med rollen UPPLEVARE, jfr Jónsson (2009b) samt Þráinsson
m.fl. (2004:428). Huruvida och i så fall hur fort nominativsjukan sprider sig i
modern färöiska ska min kvantitativa studie ge svar på. Om lexikal kasustilldelning helt försvinner yttrar det sig också i att indirekt objekt (som haft
lexikal kasustilldelning) behandlas exakt som direkt objekt (som har strukturell kasustilldelning) vid passivering av treställiga verb, se Falk (2000:209–
211). Båda objekten ska alltså i samma mån kunna omvandlas till subjekt i
passiv, då med nominativmarkering. Enligt Þráinsson m.fl. (2004:269–274)
är en sådan konstruktion inte möjlig i modern färöiska, men även detta ska
undersökas i föreliggande studie.
Sammanfattningsvis kan man förvänta sig att distinktionen mellan strukturell och lexikal kasustilldelning, liksom distinktionen mellan tematisk och
idiosynkratisk lexikal kasustilldelning, ska kunna vara en fruktbar utgångspunkt för att ställa upp hypoteser om utvecklingen av det färöiska kasusbruket. Exakt hur hypoteserna ska formuleras är emellertid avhängigt av synen på
språkförändring i stort inom den generativa teoribildningen. Det är ämnet för
nästa avsnitt.
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4.1.3 Synen på språkförändring
De olika modellerna för kasustilldelning som diskuterats ovan kan i bästa
fall ge en sammanhållen beskrivning av hur kasussystemet förändras i nordiska språk, germanska språk eller kanske större språkgrupper än så. Men de
förklarar inte i sig varför kasussystemet förändras. Generativ teori är i grunden ingen teori om språkförändring (Håkansson 2008:67 och referenser där).
Ändå har många forskare inom det generativa paradigmet både diskuterat
frågan om hur språkförändring går till och strävat efter att förklara förändringar som de observerat. En inte oväsentlig del av debatten har handlat om
själva förklaringsbegreppet, och avgörande här har varit distinktionen mellan
inre och yttre förklaringar.
4.1.3.1 Distinktionen mellan interna och externa förklaringar
En extern förklaring innebär att mönster eller förändringar inom ett system
förklaras utifrån faktorer som ligger utanför systemet. En intern förklaring
betyder på motsvarande sätt en förklaring som håller sig inom det system
som iakttagelsen gäller. Huruvida en viss förklaring till ett visst språkligt
fenomen utgör en intern eller extern förklaring beror alltså på hur olika system avgränsas i förhållande till varandra, jfr Falk (1999:88–91). Inom den
generativa grammatiken är det, som nämnts i avsnitt 4.1.1 ovan, ett grundantagande att syntaxen utgör ett autonomt kunskapssystem. Jag kommer därför
i detta sammanhang, där synen på språkförändring inom just det generativa
paradigmet ska beskrivas, att omnämna endast syntaktiska förklaringar till
syntaktiska fenomen som interna. Förklaringar som hänvisar till system utanför syntaxen, såsom fonologi, morfologi, semantik, pragmatik, språksociologiska faktorer etc., utgör därmed externa förklaringar. Vidare är det ett
grundantagande inom den generativa teoribildningen att språkbruket, den
yttre grammatiken, inte är samma sak som språksystemet, den inre grammatiken. Med detta sätt att se kan även förskjutningar i det faktiska språkbruket
tjäna som en extern förklaring till förändringar i den inre grammatiken.
Som Falk (1999:91) påpekar har det inom generativ teori varit vanligt att
söka interna förklaringar till språkförändring, i den meningen att syntaktiska
företeelser förklarats med hänvisning till principer i den universella grammatiken och parametersättningar i det enskilda språkets syntax. I tidig diakronisk forskning inom den generativa teoribildningen gavs huvudsakligen interna förklaringar, då en huvudtes var att strävan efter förenkling är drivkraften
bakom språklig förändring. Förklaringar av detta slag kom att kritiseras kraftigt, jfr Håkansson (2008:30 ff.), och har på senare tid tonats ner – utan att
för den skull helt överges. Exempelvis Lightfoot (2013:34) avvisar till synes
kategoriskt en systemintern strävan efter förenkling eller ekonomi som drivkraft för språkförändring med orden ˮ [...] there is no general direction to
change, and there is no reason to believe that languages all tend to become
simpler or more efficientˮ. Redan på följande sida nyanserar Lightfoot dock
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påståendet: Det kan finnas systeminterna drivkrafter, till och med predispositioner för vissa utvecklingar (så kallade UG biases). Men som Lightfoot
betonar ger den eventuella existensen av sådana inre drivkrafter ingen förklaring till varför en förändring sker i vissa språk och vid en viss tidpunkt,
men inte i andra språk. Även om universella, systeminterna drivkrafter alltså
numera knappast godkänns som fullvärdiga förklaringar till språkförändring
inom den generativa teoribildningen har föreställningen om sådana faktorer
visst intresse vid uppställningen av mina hypoteser. Idén om UG biases bär
nämligen stora likheter med junggrammatikernas och strukturalisternas begrepp drift, som behandlas i avsnitt 4.3 nedan.
När systeminterna resonemang inom senare generativ forskning degraderas från förklaringar till generaliseringar sker det till förmån för externa, kausala förklaringar. En ny grundtes, som företräds av bland annat Longobardi
(2001) och Keenan (2002), är att syntaxen normalt är kontinuerlig, alltså
oförändrad över tid. Syntaxen antas vara ett i grunden stabilt och trögt system som endast förändras om det utsätts för press, direkt genom en extern
faktor eller som en kedjereaktion på en tidigare förändring i systemet. Ett
exempel på detta antagande ger Delsing (2014:37) när han betonar att inte
ens ett redundant kasussystem automatiskt reduceras med tiden. Han nämner
för övrigt just färöiskan som exempel på ett språk som har bevarat ett huvudsakligen redundant kasussystem under lång tid. Delsing klargör dock samtidigt att ett redundant system särskilt lätt ger vika under press från yttre inflytande. I följande avsnitt redovisas hur denna press kan gestalta sig i samspelet
mellan inre och yttre grammatik. I avsnitt 4.1.3.3 beskrivs sedan kort vilka
externa faktorer som främst uppmärksammats.
4.1.3.2 Externa förklaringar: grundförutsättningar
De externa förklaringar till språkförändring som blivit vanliga de senare åren
bygger i grund och botten alla på antaganden om hur språk lärs in. Ett grundantagande är, jfr avsnitt 4.1.1, att barnet under sina första levnadsår lär sig
modersmålets syntax på grundval av den medfödda universella grammatiken
(UG) i kombination med de primära lingvistiska data (PLD) barnet möter i
omgivningen, se exempelvis Lightfoot (1997, 2007) och Yang (2010). I
denna process ligger själva möjligheten till att språk förändras. I och med att
barnet måste tolka PLD i ljuset av UG finns utrymme för att barnet härleder
en företeelse i språkbruket på ett annat sätt än föräldragenerationen gör. En
sådan nyanalys kan leda till att barnets språkbruk kommer att skilja sig från
föräldragenerationens. Håkansson (2008:38) diskuterar en illustrativ skiss
över språkförändringsprocessen som presenterades redan av Andersen
(1973:767). Jag återger densamma i lätt modifierad form i Figur 6. Pilarna
visar orsakssamband.

81

Föräldragenerationens
grammatik

Barnets grammatik

Föräldragenerationens
språkbruk

Barnets språkbruk

Figur 6. Relationen mellan föräldragenerationens grammatik och barnets grammatik,
efter Andersen (1973:767)

Speciellt motiverad är nyanalys hos barn när PLD, alltså föräldragenerationens språkbruk, uppvisar variation. Frekvensförhållanden åberopas
i allt större utsträckning som ledtråd när språkinläraren väljer mellan den ena
eller den andra härledningen, jfr exempelvis Lightfoot (1997, 2007), Yang
(2010). Huvudprincipen är, enligt Yang (2005 med flera arbeten), att den
variant som mest frekvent ger entydig output, alltså output som endast låter
sig härledas på ett sätt, kommer att tolkas som den produktiva regeln. En
variant som förhållandevis ofta ger tvetydig output kommer att tolkas som
undantag och av statistisk nödvändighet dö ut i längden. Heycock & Wallenberg (2013) har testat denna modell mot färöiska data och funnit att den
kan förklara utvecklingen av fastlandsskandinavisk gentemot önordisk bisatsordföljd i färöiskan.
En tämligen avgörande fråga i detta sammanhang är om syntaxen verkligen lärs in en gång för alla under barnets första levnadsår, så som traditionellt
antagits. En annan modell lanserade av Andersen (1973) med begreppen
core system och adaptive rules. Det förstnämnda innebär de tidigt inlärda
grundreglerna, medan adaptive rules är senare tillagda regler som den vuxna
språkbrukaren tillägnat sig för att mer eller mindre medvetet anpassa sig till
ett språkligt ideal. Weerman (1993) väljer uttrycket peripheral rule för innovationer i vuxen ålder, både hos förstaspråks- och andraspråkstalare. Postma
(2010) tillämpar begreppet och definierar det på följande vis:
Peripheral rules are rules that do not belong to the core grammar but are applied to the output strings. Application of peripheral rules is not produced by
parameterized UG, but by later sociological accommodation. These peripheral rules are active in later stages of first language acquisition (’late L1’) as
well as in the process of second language acquisition. (Postma 2010:289)

En sådan modell öppnar å ena sidan för snabbare förändring än om varje
generation skulle ha en grammatiskt helt konstant produktion. Å andra sidan
öppnar den också för att grammatisk förändring kan reverteras i och med att
perifera regler hos vissa talare i föräldragenerationen inte tas upp i den inre
grammatiken av barnet. Traditionellt har det antagits att språkförändring är
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enkelriktad. Postma (2010) undersöker emellertid just fall där en grammatisk
förändring påbörjats, men inte fullföljer den typiska S-kurvan utan försvinner ur språksystemet igen. Åberopandet av sociologisk ackommodation implicerar dessutom att grammatisk förändring i bruket kan vara följden av ett
mer eller mindre medvetet beslut. Detta är en ovanlig syn, som dock finns
sporadiskt företrädd även utanför det generativa paradigmet, exempelvis hos
Thomason (2007). Det kan här vara värt att påpeka att även Yangs (2005)
statistiska modell tillåter en livslång, gradvis förändring; om inte av språkbrukarens inre grammatik i sig, så av hur ofta språkbrukaren väljer att realisera den ena eller den andra varianten.
Förekomsten av variation hos en och samma individ utgör, som redan antytts i avsnitt 4.1.1, ett visst dilemma för grundtanken om en inre grammatik
med en gång för alla satta parametrar som vardera bara kan inta ett av två
värden, jfr även Håkansson (2008:64 f.). Den mest traditionella bilden av
språklig variation reflekteras exempelvis hos Lightfoot (2013:34–35) när han
hävdar att ett system kan vara instabilt under en längre tid, tills det når en
tröskel där ˮcatastrophic changeˮ sätter in. I det läget tenderar individen
enligt Lightfoot att använda antingen det gamla eller det nya systemet, så att
variationen är interindividuell snarare än intraindividuell. Intraindividuell
variation har dock framkommit gång på gång i historiskt nordiskt material,
exempelvis redan hos Platzack (1988:252), och har under senare år rönt allt
större intresse. Både Þráinsson (2012) och Heycock m.fl. (2013) visar på
färöiskt material från ungdomar och vuxna respektive från barn att intraindividuell variation är vanlig. Olika individer placerar sig längs en glidande
skala mellan konsekvent användning av den gamla och konsekvent användning av den nya formen. Sådana fakta har lett till förslaget att en individ kan
ha två (eller kanske flera) konkurrerande inre grammatiker till sitt modersmål, se Kroch (1989). Þráinsson (2009:7) öppnar som sagt tentativt för alternativet att individen bara har en inre grammatik, där dock parametern som
står för variation inte är slutgiltigt satt till det ena eller andra värdet. Både
dubbla grammatiker och öppna parametrar är som grundantaganden kompatibla med Yangs statistiska modell, som beskriver hur språkbrukaren väljer
mellan alternativen. Heycock m.fl. (2013:18) påpekar slutligen också att
språkbrukare som själva bara har det nyare alternativet i sin egen inre grammatik ändå kan känna igen det äldre alternativet som del av en äldre varietet
av språket. Dessa språkbrukare kan alltså förstå det äldre alternativet och
acceptera det i vissa kontexter utan att själva producera det spontant.
4.1.3.3 Externa förklaringar: upphovet till variation
Hur uppstår då den språkliga variation som antas vara förutsättningen för
nyanalys och därmed språklig förändring? Traditionellt har fonologisk reduktion ofta åberopats som skäl till att böjningsmorfologin blir tvetydig och
kan nyanalyseras av språkinlärarna. Denna förklaring är framträdande hos
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exempelvis Allen (1995) och Falk (2000), som understryker att kasus måste
kunna avläsas på språkytan för att vara inlärbart.
Den externa faktor som på senare tid oftast lyfts fram inom generativ
forskning är språkkontakt. Grundtanken är då att andraspråkstalare på grund
av ofullständig inlärning av målspråket har en annan inre grammatik och
därmed en annorlunda produktion än modersmålstalarna. Deras avvikande
språkbruk skapar alltså variation i språksamhället, som kan leda till att nästa
generations modersmålstalare integrerar denna variation i sin egen inre
grammatik (respektive, beroende på synsätt, den ena av sina egna inre
grammatiker). Postma (2010) ser också språkkontakt som en yttersta orsak
till genomförda lika väl som avstannade språkförändringar, men menar som
sagt att inte bara andraspråksinlärare utan även vuxna förstaspråkstalare kan
införa nyheter i språkbruket, inspirerade av ett annat språk eller en annan
varietet. För övrigt är det vanligt att språkkontakt och barns språkinlärning i
förbifarten anges som det yttersta skälet till språkförändring, utan att mekanismerna utreds närmare. Ett ganska typiskt exempel är Jónsson (2009a:207),
som behandlar språkkontakten mellan färöiska och danska och dess eventuella effekt på kasusbruket i färöiskan i två korta stycken. I övrigt ligger fokus
i den drygt 20-sidiga artikeln helt på vad man skulle kunna kalla en intern
förklaring av förändringar i färöiskans kasusbruk.
Det är här värt att påpeka att språkkontakt inte nödvändigtvis leder till
syntaktisk förändring. Sundquist (2010) visar exempelvis att en inte alltför
långvarig och utbredd språkkontakt som den mellan norsktalande och lågtysktalande i Hansa-tidens Bergen huvudsakligen bara påverkade den lexikala nivån. Sundquist diskuterar till och med om språkkontakt kan verka
konserverande på syntaktiska drag, utan att dock hitta belägg för detta i det
undersökta medelnorska materialet.
Andra språksociologiska fenomen än språkkontakt har inom det generativa paradigmet inte åberopats i någon större utsträckning som extern orsak
till språkförändring. Þráinsson (2014) testar hypotesen att isländskans nya,
opersonliga passiv är en markör för ungdomsspråk. Han integrerar alltså i en
syntaktisk studie det från språksociologin välkända fenomenet att ungdomar
gärna använder språkliga varianter som avviker från andra samhällsgruppers.
Fenomenet ungdomsspråk implicerar att en individ kan ändra sitt språkbruk
inom modersmålet även efter den tidiga, grundläggande inlärningsfasen, då
ungdomar först tillägnar sig en speciell variant och sedan efter ungdomsåren
åter reducerar bruket. Detta är en typ av variation som annars sällan uppmärksammats inom generativ forskning.
4.1.3.4 Interna och externa förklaringar angående morfologiskt kasus
I de studier som gjorts på morfologiskt kasus i nordiska språk har både interna och externa förklaringar givits. Hur de enskilda förklaringarna ska klassificeras beror på vilket system man räknar morfologiskt kasus till. Som det
har framgått av avsnitt 4.1.2.1 varierar synen på relationen mellan morfologi
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och syntax stort inom den generativa teoribildningen: Morfologiskt kasus
kan betraktas som alltifrån helt beroende av syntaxen, se Platzack (2006b),
till ett ytfenomen helt utanför syntaxen, se exempelvis Sigurðsson (2012:199
f.) eller Sundquist (2002). Jag utgår i fortsättningen från att morfologiskt
kasus faktiskt reflekterar den inre grammatiken. Förändringar i kasusens
syntaktiska funktioner, så kallade syntagmatiska förändringar, bör då omfattas av en teori om syntax och syntaktisk förändring. Paradigmatiska förändringar, d.v.s. förändringar i böjningssystemet som i extremfallet innebär att en
morfologisk kategori inte längre går att urskilja, hör å andra sidan till morfologin i sin egen rätt. Eftersom det inte finns skäl att anta att någon paradigmatisk förändring pågår i färöiskan i nuläget, jfr avsnitt 3.3, ägnar jag mig åt
att se på syntagmatiska förändringar. Mina frågor rör de syntaktiska funktionerna hos ett morfologiskt kasus, och det system som är aktuellt för interna förklaringar är i mitt fall alltså syntaxen.
Sådana generaliseringar som att lexikalt kasus ersätts av strukturellt kasus, så som hos exempelvis Falk (1995, 1997, 2000) eller Delsing (2014),
utgör under dessa förutsättningar interna förklaringar. Samma sak gäller
slutsatsen hos exempelvis Jónsson (1997–1998), Eyþórsson (2008) och Jónsson & Eyþórsson (2011) att tematiskt kasus är delvis produktivt medan idiosynkratiskt kasus minskar i frekvens. Externa förklaringar rör det sig i stället
om när Falk (1995:222) konkluderar att förlusten av lexikalt kasus i svenskan ytterst berodde på morfologisk reduktion, eller när Delsing (2014) ser
språkkontakt som den utlösande faktorn bakom kasussammanfallet i svenskan under 1400-talet.
Jag vill här inte ta ställning för eller emot vare sig interna eller externa
förklaringar till språkförändring, utan menar precis som Falk (1999:93),
Fischer (2007:30 ff.) och Håkansson (2008:33) att båda delarna fyller en
funktion. Enligt min mening är det tämligen självklart att först kartlägga
inomsystematiska samband, oavsett om man kallar de generella slutsatser
man drar för en förklaring eller, kanske mera vetenskapsteoretiskt korrekt,
en systematisering. En sådan inomsystematisk utredning är vad jag ägnar
kapitel 9 åt. Sedan är det emellertid lika viktigt att söka externa förklaringar
till resultaten, inte minst i fall där interna ˮförklaringarˮ verkar svåra att
hitta. I kapitel 10 söker jag därför externa förklaringar till de mönster och
förändringar som presenterats i kapitel 7 och 8 samt diskuterats i kapitel 9.

4.1.4 Konsekvenser för hypoteser och arbetssätt
I detta avsnitt sammanfattar jag de ställningstaganden som jag gör angående
material, metod och hypoteser utifrån önskan att kunna jämföra mitt resultat
med tidigare forskning inom det generativa paradigmet. När den generativa
forskningstraditionen omfattar flera alternativ väljer jag i regel det som är
teoretiskt mest neutralt. I avsnitt 4.4 formulerar jag mina slutliga ställnings-
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taganden och hypoteser, baserade på alla de forskningstraditioner som presenteras i kapitel 4.
4.1.4.1 Material och metod
Traditionellt har forskning inom det generativa paradigmet baserats på
grammatikalitetsbedömningar antingen bara av forskaren själv eller av informanter. Därmed har man ansett sig lättast kunna komma åt den inre
grammatiken, vilket ju är huvudintresset för den teoretiska generativa syntaxforskningen. Metoden är dock inte från början skapad för att synliggöra
språklig variation. Om språklig variation ses som förutsättningen för språklig
förändring (Håkansson 2008:63) är metoder som enbart testar grammatisk
intuition inte självklart tillräckliga för undersökning av språkförändring, jfr
övervägandena hos Þráinsson (2012) samt Schützes (1996) noggranna utarbetning av principer för grammatikalitetstester. Ett komplement har varit
eliciterad produktion, där forskaren genom riktade frågor försöker leda informanten till att omedvetet producera de konstruktioner som ska undersökas. När historiska språkstadier ska studeras är dock ingen av de nämnda
metoderna tillämpbara, eftersom talarna av varieteten ifråga inte längre är
vid liv. I takt med att de diakrona studierna blivit fler har det därför blivit
vanligare med korpusstudier även inom det generativa paradigmet.
När det dessutom uppmärksammats hur stor betydelse variationen i input
har för barns språkinlärning, jfr avsnitt 4.1.3.2, framstår det som desto mera
relevant att undersöka autentiskt tal/autentisk text även vid mer eller mindre
synkrona studier. Heycock m.fl. (2013) påpekar upprepade gånger att data
från spontan produktion hos såväl vuxna som barn skulle behövas för att
utröna exakt hur överföringen av ett sällsynt syntaktiskt drag från en generation till en annan går till. Þráinsson (2012) å sin sida diskuterar för- och
nackdelar hos olika typer av metoder och material och finner att grammatikalitetstester och frekvensundersökningar på autentiskt material ger likartade
resultat. För min studie innebär det att jag med fördel kan använda autentisk
text som material. Det tillåter jämförelse med icke-generativ forskning, utan
att det inverkar menligt på möjligheten att relatera mina resultat till tidigare
forskning inom det generativa paradigmet.
Grammatikalitetstester har endast i begränsad utsträckning kombinerats
med kvantitativ metod, även om det finns flera undantag så som Þráinsson
(2012). Betydligt vanligare är det att tillämpa kvantitativ metod på historiskt
korpusmaterial såsom Håkansson (2008). Forskning under 2000-talet har
som sagt visat att det statistiska förhållandet mellan varianter har avgörande
betydelse för barns språkinlärning (Yang 2005 med flera arbeten), och alltså
även för språkförändring, jfr exempelvis Heycock & Wallenberg (2013).
Även generativistiska forskare som inte utnyttjar avancerade statistiska modeller uppmärksammar regelbundet frekvensförhållanden, se exempelvis
kasusstudierna av Delsing (2014) på fornsvenskt material och Eyþórsson
(2008), Eyþórsson & Jónsson (2003), Jónsson & Pétursdóttir (2012) på mo86

dernt färöiskt och isländskt material. Därmed kan det anses mycket rimligt
utifrån generativt perspektiv att för min studie av en eventuell pågående
språkförändring i modern färöiska välja en kvantitativ metod som kan fånga
både synkron variation (kapitel 7) och diakron förändring (kapitel 8).
4.1.4.2 Hypoteser
De hypoteser som utifrån ovanstående beskrivning av tidigare generativ
forskning kan ställas upp angående utvecklingen av dativens syntaktiska
funktioner i färöiskan är följande. För det första bör kasusbruket i allmänhet
vara utsatt för förändring eftersom kasussystemet i färöiskan lär vara syntaktiskt redundant (Delsing 2014). Ett redundant kasussystem är (åter enligt
Delsing) särskilt känsligt för extern press, och en sådan föreligger sedan
länge i färöiskans fall genom den starka kontakten med andra, kasuslösa
språk, främst danska (se avsnitt 2.6). Det har konstaterats att det vad gäller
flera syntaktiska drag finns en utbredd variation i det färöiska språksamhället, inte bara mellan individer utan även hos en och samma individ. När
variation väl uppkommit kan förändringen bli självdrivande genom statistiska förhållanden mellan varianterna (Heycock & Wallenberg 2013). Jag kan
alltså förvänta mig att finna vissa kvantitativa förändringar även över ett så
kort tidsspann som 60 år, vilket är vad mitt material täcker.
Om man, som i de flesta generativa framställningar, utgår ifrån att dativ
alltid tilldelas lexikalt betyder det att dativens funktioner bör reduceras
snabbare än ackusativens och nominativens (genitiven har redan förlorat de
flesta av sina funktioner i färöiskan). I diakrona studier av germanska språk
har det som sagt påvisats att led med lexikal kasustilldelning överlag tenderar att i stället få strukturell kasustilldelning (jfr avsnitt 4.1.2). Verb som
tidigare delat ut lexikalt kasus dativ till sitt subjekt bör alltså i allt större utsträckning få nominativsubjekt i stället, och verb som delat ut lexikalt kasus
dativ till sitt objekt bör i större utsträckning få ackusativobjekt. Förändringen
bör då först drabba dativled med idiosynkratiskt lexikalt kasus (exempelvis
direkta dativobjekt med rollen FÖREMÅL) och senare dativled med tematiskt
lexikalt kasus (exempelvis indirekt objekt med rollen MOTTAGARE eller dylikt).
Lexikalt kasus på objekt kan också bli mindre frekvent i förhållande till
antal löpord för att objekt ersätts med prepositionsfras, jfr bland andra Petersen (2010b) om bitransitiva konstruktioner respektive Jónsson & Pétursdóttir
(2012) om objekt till adjektiv. Denna utveckling är dock inte lika väl belagd
och teoretiskt inte lika väl motiverad som övergången från lexikal till strukturell kasustilldelning på argument i form av nominalfras. Konstruktion med
objekt verkar nämligen inte på alla nivåer vara synonym med konstruktion
med adverbial. Valet mellan de två olika konstruktionerna är beroende av
semantiska och pragmatiska faktorer enligt Anderssen m.fl. (2012:24, se
även referenser där) samt Fiebig (2012). Det finns ingen anledning utifrån
den generativa teoribildningen att tro att semantiska eller pragmatiska förhål87

landen skulle ändras så att den ena eller andra konstruktionen gynnas – semantik och pragmatik ligger nämligen utanför den generativa syntaxens intressesfär/uppgiftsområde.
En tredje möjlighet att undvika lexikalt kasus både på objekt och subjekt
är att språkbrukaren väljer verb med strukturell kasustilldelning framför
synonymer med lexikal kasustilldelning. Exempelvis ersätts inhemska färöiska verb som kräver opersonlig konstruktion i vardagligt språk med danska
lånord som tar personlig konstruktion enligt Petersen (2002). Även Henriksen (2000:75–76) uppfattar en ökad tendens i färöiskan att mänsklig referent
uttrycks som subjekt och ger en rad exempel på hur äldre opersonliga konstruktioner kan ersättas med nyare personliga konstruktioner.
Summa summarum innebär detta att dativ i allmänhet över tid borde bli
mindre frekvent i förhållande till antal löpord. Dativ borde vidare bli mindre
frekvent särskilt på objekt och subjekt, medan antalet prepositionsfraser med
rektion i dativ kan tänkas öka i samband med att prepositionsfraser i allmänhet blir mera frekventa som ersättning för objekt med lexikal kasusmarkering. Underanvändningen av dativ, d.v.s. att dativ ersätts av annat kasus i
kontexter som enligt den konservativa normen kräver dativ, borde överlag
öka, och då särskilt på objekt och subjekt. Överanvändningen av dativ, d.v.s.
att dativ används i kontexter där normen föreskriver annat kasus, borde samtidigt överlag minska, och i den mån den ändå förekommer koncentreras till
kontexter med den mest typiska semantiska rollen, framför allt indirekta
objekt. Dativ på indirekt objekt kan för övrigt också konserveras i den mån
kasus behålls som ett medel för att skilja på olika argument – enligt Sigurðsson (2012) är detta kasusens egentliga funktion i kasusspråk. Denna särskiljande funktion blir mest relevant i konstruktioner med två objekt, som placeringsmässigt är ganska lika, då båda står i slutfältet. Hypoteserna i detta avsnitt 4.1.4.2, som bygger enbart på forskning inom den generativa teoribildningen, kommer jag i avsnitt 4.4.3 nedan att kombinera med de hypoteser
som bygger på andra forskningstraditioner.

4.2 Konstruktionsgrammatik
I det följande kommer jag att presentera grundantaganden och begrepp inom
den teoribildning som kallas Construction Grammar, eller på svenska konstruktionsgrammatik. Liksom vid presentationen av generativ grammatik i
avsnitt 4.1 lägger jag här fokus på sådana aspekter av teorin som har särskild
relevans för min undersökning. I samband med det kommer jag även att
påpeka skillnader mellan generativ grammatik och konstruktionsgrammatik.
Konstruktionsgrammatik är en paraplybeteckning för ett flertal olika beskrivningsmodeller som alla är förankrade i vad Barðdal (2008) kallar det
kognitiv-funktionella paradigmet. Denna teoretiska hemvist reflekteras
främst i grundantagandena att språkförmågan bygger på samma kognitiva
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processer som människans övriga kunskapssystem och att all språklig kunskap är inlärd på grundval av språkbruket i det omgivande samhället. Olika
konstruktivistiska modeller har ofta givits specifika namn såsom Radical
Construction Grammar eller Cognitive Construction Grammar, men alla
dessa modeller delar så många grundantaganden, inklusive de nyss nämnda,
att det är rimligt att se dem som tillhörande samma teoribildning. ˮThere are
of course some theoretical differences between them, but no more than there
is room for within a single framework. In most respects they are compatible
– and, except for some of the more technical metalanguage, mutually intelligibleˮ, skriver Lyngfelt (2013:383). Goldberg (2013:31) argumenterar uttryckligen för att man bör tala om den konstruktivistiska forskningstraditionen, inklusive teoretiska och metodologiska varianter, som en helhet. Så
gör jag i det följande, medveten om att därmed inte alla detaljer i redogörelsen blir rättvisande för alla konstruktivistiska inriktningar.

4.2.1 Grundantaganden
Den konstruktivistiska strömningen uppstod på 1980-talet som en reaktion
mot den dominerande generativa grammatiken (Hoffmann & Trousdale
2013). Det som man reagerade emot var framför allt den generativa teoribildningens ointresse för annat än de mest frekventa syntaktiska företeelserna. Gemensamt för de olika konstruktivistiska ansatserna är att de i motsats
till generativ teori likställer alla konventionaliserade/inlärda kombinationer
av form och betydelse oavsett frekvens, så kallade konstruktioner. Goldberg
(2013:17) definierar konstruktioner som “conventional, learned formfunction pairings at varying levels of complexity and abstractionˮ. Som betydelse räknas här inte bara propositionell betydelse, utan även andra kommunikativa funktioner. Det innebär att alla språkliga enheter från morfem
över lexikonord, frasstrukturer och argumentstrukturer till satsbyggnadsmönster och intonationsmönster utgör konstruktioner. Språket består enbart
av konstruktioner, och det föreligger ingen skarp gräns mellan morfologi,
lexikon, syntax och pragmatik. Av definitionen faller också ut att konstruktionsgrammatiken inte som generativ teori räknar med någon transformationell grammatisk process, utan menar att betydelse är direkt kopplad till
form, jfr Goldberg (2013:15).
Inom konstruktionsgrammatiken ses språket visserligen som ett kognitivt
system, men i motsats till generativ grammatik betraktas detta system inte
som autonomt i förhållande till andra kunskapssystem (Goldberg 2006:4).
Kunskap om språkliga enheter och kategorier är i sig inte medfödd, utan
baseras på den input som inläraren möter i sin språkliga omgivning i kombination med vissa, antagligen medfödda, allmänna kognitiva förmågor som
att använda symboler eller organisera kunskap i nätverk (Diessel 2013:350).
Språkliga kategorier är beroende av mänsklig begreppsbildning, och universella drag i människans språkförmåga bör därmed kunna härledas till all89

mänmänskliga kognitiva processer. Goldberg (2006:92) sammanfattar: ˮthe
cross-linguistic generalizations that exist are readily attributed to general
cognitive, pragmatic, and processing constraints and do not require recourse
to any genetic, domain-specific linguistic knowledgeˮ; se även Goldberg
(2013:16) och referenser där. Språkforskning bör därför enligt konstruktionsgrammatiskt synsätt utgå ifrån det som är känt om kognitiva processer i allmänhet för att utifrån detta beskriva språkliga processer (Bybee 2013). I
enlighet med denna grundprincip strävar exempelvis Goldberg (2006) efter
att förankra språkliga inlärningsstrategier i kognitiv psykologi.
Av ovanstående följer att förmågan att lära sig språk på det mest grundläggande planet inte skiljer sig från annan inlärningsförmåga hos människor
eller djur (Goldberg 2006:5, 2006:70 samt avsnitt 4.6). Språkliga kategorier
lärs in på samma sätt som icke-språkliga kategorier lärs in, d.v.s. aktiveras
och omskapas för varje gång språkbrukaren möter konstruktionen ifråga i
språkbruk. ˮ[...] grammar can be viewed as the cognitive organization of
one’s experience with languageˮ, skriver Bybee (2013). Konstruktionsgrammatiken avfärdar den generativa grammatikens antagande om poverty
of stimulus (se avsnitt 4.1.1 ovan) och hävdar att den språkliga input som
barn får är tillräcklig för att lära sig nödvändiga kategorier, vilket Goldberg
(2006) ägnar sitt fjärde kapitel åt att leda i bevis. Goldbergs slutsats är att
både barn och vuxna använder sig bland annat av statistiska ledtrådar i input,
inklusive negativ evidens, för att urskilja språkliga enheter och regler. Mot
bakgrund av detta är det givet att konstruktionsgrammatiken bygger på en så
kallad usage-based model, d.v.s. antar att autentiskt språkbruk och frekvensförhållanden där är avgörande för hur kategorier skapas och omskapas, se
Bybee (2013), Goldberg (2013) m.fl. Språkinlärningen blir därmed livslång
och inte begränsad till den tidiga barndomen, såsom vanligen antas inom
generativ grammatik. ˮ[...] language is viewed as being affected by experience in an ongoing way even in adultsˮ, poängterar Bybee (2013:50).
Konstruktioner lärs in på grundval av prototyper, precis som ickespråkliga begrepp. Avgörande för att språkinläraren ska kunna skapa sig en
prototyp är att minst en central företrädare för kategorin har hög tokenfrekvens. Betydelsen hos en argumentstrukturkonstruktion16 lärs exempelvis
lättast utifrån ett typiskt verb som används mycket frekvent i argumentstrukturkonstruktionen ifråga. En sådan gynnsam statistisk fördelning kallas
skewed input, och dess betydelse för språkinlärning leds i bevis av Goldberg
(2006 avsnitt 4.4). Utifrån denna mycket frekventa prototyp generaliserar
16

En argumentstrukturkonstruktion är enligt Goldberg (1995:3) ”a special subclass of constructions that provides the basic means of clausal expression in a language”. Den har en
betydelse i stil med X låter Y motta Z och en schematisk form i stil med Subjekt Verb Objekt 1
Objekt 2. Adele Goldberg, som är en av konstruktionsgrammatikens viktigaste förgrundsgestalter, har huvudsakligen arbetat med argumentstrukturkonstruktioner. Därmed har en väsentlig del av den konstruktionsgrammatiska forskningen kommit att handla om just denna typ av
konstruktioner.
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språkinläraren sedan genom metaforisk och metonymisk utvidgning till enheter som har stor likhet i form och betydelse med prototypen, och på så vis
skapas en kategori, en konstruktion (Barðdal 2001: 27ff, Goldberg 1995
kapitel 3, Smith 2001:122 f.).
Konstruktioner förbinds i sin tur med varandra i ett nätverk med dels hierarkiska, dels sidoordnade relationer. De hierarkiska förhållandena betonas
mest och innebär att en mera schematisk konstruktion, som består av öppna
platser utan specificerad form, är överordnad en mindre schematisk konstruktion där (en del av) formen är specificerad. Exempelvis är en argumentstrukturkonstruktion som den bitransitiva argumentstrukturkonstruktionen
överordnad varianter med olika kasusmarkering såsom NOM-DAT-ACK i
exempel (20) och NOM-ACK-ACK i exempel (21) (där nominativsubjektet
inte är uttryckt eftersom det rör sig om en infinitivfras).
(20) Tann elsti bóndin letur soni sínum búgvið [96-a1]
Den äldste bondenNOM överlåter sin sonDAT gårdenACK
’Den äldste bonden överlåter gården till sin son’
(21) at koma og læra Føroyingar [...] landbrúk [43-a3]
att komma och lära färingarACK lantbrukACK
’att komma och lära färingar lantbruk’

Var och en av argumentstrukturkonstruktionerna NOM-DAT-ACK och
NOM-ACK-ACK är i sin tur överordnade olika semantiska grupper av verb
som används med respektive verbkonstruktion. På den allra mest konkreta
nivån ligger det enskilda predikatet. En relation av sidoordning å andra sidan
föreligger exempelvis när en argumentstrukturkonstruktion är polysem, eller
när samma verb används i flera argumentstrukturkonstruktioner. Barðdal
(2004:112) illustrerar ett utsnitt ur nätverket kring opersonliga konstruktioner i isländskan ungefärligen som i Figur 7, där jag dock bland annat översatt
och specificerat de engelska etiketterna.
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Opersonlig konstruktion

Dativsubjekt

Enkelt
predikat

Ackusativsubjekt

Genitivsubjekt

Komplext
predikat

vera

verða

mér fellur þetta ...

falla

renna

mér fellust hendur

...

falla

ég fell

Figur 7. Exempel på konstruktioners organisation i nätverk: isländskans opersonliga
konstruktion, efter Barðdal (2004:112)

Konstruktioner på lägre nivå, så som enskilda verb, kombineras alltså med
konstruktioner på en mera schematisk nivå, så som argumentstrukturkonstruktioner, så att verbets betydelse och argumentstrukturkonstruktionens
betydelse stämmer så väl överens som möjligt. Ett verb som väcker föreställningen om bara en aktant, exempelvis ligga, används följaktligen inte i
en transitiv argumentstrukturkonstruktion, som omfattar två aktanter. Oftast
är emellertid flera schematiska konstruktioner tänkbara för en viss lexikal
enhet och vice versa. Dels kan både enskilda ord och mera schematiska konstruktioner vara polysema, så som det isländska verbet falla i Figur 7, som
används både i opersonlig konstruktion och personlig intransitiv konstruktion. Dels kan betydelsen hos flera konstruktioner överlappa varandra, så
som NOM-ACK-konstruktionen och NOM-DAT-konstruktionen enligt
Barðdal (2008).
En undersökning av nätverket kring en konstruktion kan vara relevant på
flera sätt. En del konstruktionsgrammatisk forskning, såsom Goldberg
(1995), har sett som sin uppgift att skapa en taxonomi över möjliga semantiska relationer mellan olika konstruktioner på samma schematiska nivå. Genom att bland annat se på hur nya argumentstrukturkonstruktioner kan skapas utifrån redan existerande argumentstrukturkonstruktioner med hjälp av
metonymisk eller metaforisk betydelseutvidgning utforskar Goldberg hur
språkliga generaliseringar görs på ett kognitivt plan, jfr även Goldberg
(2006, 2009). Andra forskare såsom Barðdal (2008) är mera intresserade av
vertikala relationer i nätverket. Barðdal undersöker argumentstrukturkonstruktioners produktivitet och identifierar typfrekvens som nyckeln till densamma, se vidare avsnitt 4.2.3. Typfrekvensen hos en överordnad kategori är
92

beroende av typfrekvensen hos underordnade kategorier, och därmed hamnar
den hierarkiska aspekten av nätverket i fokus. Semantisk likhet bedöms då
endast i mera allmänna ordalag, främst under arbetet med att avgränsa grupper av lexikala enheter som i sin tur utgör basen för överordnade kategorier.

4.2.2 Synen på kasus
Konstruktionsgrammatiken har än så länge inte utnyttjats i någon större utsträckning för studier om morfologiskt kasus, bland annat därför att majoriteten av den konstruktivistiska forskningen rört engelska, som i stort sett
saknar kasusböjning. Den mig veterligt enda forskare som återkommande
studerat morfologiska kasus i nordiska språk, främst då i isländskan, genom
konstruktionsgrammatiken är Jóhanna Barðdal (bland annat 1999, 2001,
2008). Barðdal intresserar sig främst för de morfologiska kasusens roll i
isländska argumentstrukturkonstruktioner och för hur frekvensen av olika
argumentstrukturkonstruktioner förändras över tid jämfört med andra nordiska och germanska språk. Enligt Barðdal (2001:33) finns det två sätt att se
på kasus inom konstruktionsgrammatiken: antingen som egna konstruktioner
med en egen betydelse, eller som del av formsidan i argumentstrukturkonstruktioner. Barðdal stannar i de flesta av sina forskningsbidrag för en modell där den mest schematiska argumentstrukturkonstruktionen är ospecificerad för kasus. Närmast under denna nivå ligger nominativsubjektkonstruktionen, dativsubjektkonstruktionen etc., se Figur 8 och jämför även Figur 7.
Nominativsubjektkonstruktionen i sin tur har i isländskan underavdelningar med olika kasusram, nämligen NOM-ACK, NOM-DAT, NOMGEN, NOM-PP och NOM-S, där PP står för (bundet) adverbial i form av
prepositionsfras och S står för satsformat argument, jfr Barðdal (2008:57–
61). På samma sätt har dativsubjektkonstruktionen, ackusativsubjektkonstruktionen och genitivsubjektkonstruktionen underavdelningar där resten av
kasusramen specificeras.17 Därunder följer ett varierande antal nivåer av
semantiska fält och grupper, innan man når den lexikala nivån.

17

Denna nivå finns inte representerad i Figur 7, där istället uppdelningen i enkelt och komplext predikat fokuserats. Distinktionen mellan olika kasusramar och distinktionen mellan
enkelt och komplext predikat bör i princip vara oberoende av varandra, så att många kombinationer av dessa två variabler är möjliga. Förhållandet visar tämligen tydligt att hierarkin
mellan konstruktioner snarast är en tredimensionell struktur med multipla länkar till och från
varje enhet. I en tvådimensionell framställning som Figur 7 måste man välja vilka aspekter
som är mest relevanta att framhäva i den aktuella kontexten och låta övriga förbli outtryckta,
utan att det implicerar att dessa andra delar av nätverket inte existerar.
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X-Verb-Y
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...

Diskussion

Formell
kommunikation

Skvaller

Verbalt beteende

...

Kyrklig
blessa

Juridisk
boða

...

kæra

Övrig
undirrita

...

Figur 8. Argumentstrukturkonstruktioners hierarkiska nätverk: exempel från isländska, efter Barðdal (2008:57–69)

De mest schematiska argumentstrukturkonstruktionerna signalerar enligt
Goldberg (1995:39–43) betydelsemässigt så kallade basic human event types, så som att någon/något gör att något förflyttas, att någon/något gör att
något ändrar egenskap eller att någon gör att någon kommer i besittning av
något. Betydelsen hos argumentstrukturkonstruktionernas olika kasusramar
härleder Barðdal (2008) sedan ur betydelsen hos de verb groups, alltså grupper av verb från samma semantiska fält, som uppträder i argumentstrukturkonstruktionen ifråga. Att hitta en lämplig gemensam nämnare för varje
kasusram är emellertid inte alltid oproblematiskt, se vidare i nästa stycke.
Betydelsen av de semantiska fälten i sin tur bygger på betydelsen hos dess
undergrupper av verb (verb subgroups), och så vidare. Antalet semantiska
nivåer är i princip obegränsat; ju högre typfrekvens en argumentstruktur har,
desto flera nivåer av undergrupper kan det vara relevant att urskilja.
Problemet med en uppdelning i många olika hierarkiska nivåer är att varje
konstruktion på varje nivå per definition måste representera en kombination
av form och betydelse. Men betydelsen hos schematiska konstruktioner är
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som redan antytt inte alltid lätt att beskriva. En vinst med att inte se kasus i
sig som en konstruktion är därför att det sänker kraven på att definiera en
enda grundbetydelse för varje kasus. Inte minst dativens många funktioner
har genom historien visat sig vara notoriskt svåra att förena semantiskt, jfr
forskningsöversikten hos Willems & Pottelberge (1998). Ett försök att sammanföra just dativens alla betydelser görs ändå av Smith (2001) inom ramen
för Cognitive Grammar, en teoribildning som har starka beröringspunkter
med konstruktionsgrammatiken. Smith hävdar att dativ står för både prototypiska AGENT-egenskaper och prototypiska PATIENT-egenskaper, eller omvänt, en aktant som är varken typisk AGENT eller typisk PATIENT. Därför
markeras subjekt med dativ när skeendet bara är svagt agentivt, och objekt
med dativ när objektet kan anses mindre direkt påverkat av och mera delaktigt i skeendet. Goldberg (2006:199 f.) för ett liknande resonemang om den
bitransitiva konstruktionens indirekta objekt, som enligt henne semantiskt
intar en mellanställning mellan subjekt och objekt. Symptomatiskt nog garderar sig Smith (2001) för att det kan finnas undantag som inte passar in i
definitionen:
It would not be surprising to find that some [av verben hos Zaenen & Maling
1990, min kommentar] are not amenable to my analysis and are simply exceptions to the analysis I have been sketching or are essentially arbitrary.
This need not preclude the validity of the analysis for the verbs for which it
works, however. (Smith 2001:158 not 16)

Om man i stället ser kasus som en del av formsidan hos argumentstrukturkonstruktioner kan man nöja sig med att söka en gemensam semantisk nämnare för respektive kasusram. Barðdal (2004:119) undersöker konstruktionen
med dativsubjekt och finner att alla verbgrupper som konstrueras med dativsubjekt signalerar ˮaffectednessˮ. Denna gemensamma betydelse kan som
synes bara formuleras mycket vagt. Barðdal (2008:74) konstaterar vidare att
det finns en hel del semantisk överlappning mellan olika kasusramar, exempelvis mellan NOM-ACK-konstruktionen och NOM-DAT-konstruktionen.
Mot bakgrund av den starka polysemin hos argumentstrukturkonstruktioner
avvisar Barðdal (2004, 2011) idén som bland annat förekommit inom generativ grammatik att ett visst kasus skulle vara förknippat med en viss semantisk roll. Semantiska roller är enligt henne ett alltför trubbigt redskap för att
kunna urskilja de svaga betydelselänkar som finns mellan olika verbgrupper
som associeras med samma argumentstrukturkonstruktion; i stället måste
man ta hänsyn till hela predikatets betydelse, som inte direkt låter sig formaliseras. Barðdal (2008:45–50) argumenterar därmed för en så kallad bottenupp-analys när det gäller hierarkiska nätverk av konstruktioner. Det innebär
att kategorier byggs nerifrån och upp, från de enskilda lexikala enheterna till
grupper med närbesläktad betydelse, till semantiska fält, till mera schematiska konstruktioner. Är antalet lexikonord få, blir också grupperna få, och
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dessa förenas då kanske i endast ett semantiskt fält. I sådana fall menar
Barðdal inte att språkbrukaren föreställer sig ytterligare schematiska nivåer;
en högre abstraktionsnivå innebär en generalisering, men ingen generalisering kan baseras på en enda enhet. Det betyder att inte alla argumentstrukturkonstruktioner ligger på samma höga schematiska nivå, utan att en
hierarki med många nivåer som i Figur 8 bara gäller för argumentstrukturkonstruktioner med hög typfrekvens. I senare arbeten avstår Barðdal helt
från att försöka formulera en enda kärnbetydelse hos varje argumentstrukturkonstruktion, och nöjer sig i stället med att redogöra för de olika grundläggande händelsetyper eller semantiska fält som varje argumentstrukturkonstruktion kan förknippas med. Det medför att sökandet efter betydelselänkar
mellan olika argumentstrukturkonstruktioner som involverar samma kasus
tonas ner ytterligare. Barðdal (2008) argumenterar således för att endast
argumentstrukturkonstruktionen med nominativsubjekt + ackusativobjekt
existerar på den mest schematiska nivån, och att alla andra kombinationer av
kasus och satsdelsfunktioner är mera idiosynkratiska i meningen beroende av
enskilda verb eller verbgrupper. Vad gäller dativ postulerar Barðdal alltså i
senare forskningsbidrag ingen enhetlig betydelse och ingen uppenbar koppling mellan dess olika syntaktiska funktioner.

4.2.3 Synen på språkförändring
Konstruktionsgrammatiken har ännu endast i begränsad utsträckning använts
för diakrona studier (Fried 2013). Begreppet konstruktion inbjuder emellertid till att undersöka språkförändring både från formsidan och från innehållssidan: Hur går det till när en form börjar associeras med nya betydelser, respektive när en betydelse associeras med en ny form? Fried framhäver konstruktionsgrammatikens goda möjligheter att beskriva gradvisa förändringar,
vilket är avgörande eftersom all språkförändring antas ske just gradvis. (Observera skillnaden gentemot de generativistiska forskare som förutsätter tämligen plötsliga förändringar när ett parametervärde ställs om, se avsnitt
4.1.3.2.) Denna gradvisa språkliga förändring är beroende av den grundläggande förutsättningen att konstruktioner existerar i språkbrukarens minne
som prototyper, alltså som tänjbara begrepp. Prototypen baseras som framgått av avsnitt 4.2.1 på språkbrukarens alla möten med konstruktionen i autentiskt språkbruk. Det som registreras i språkbrukarens medvetande är då
inte bara den denotativa betydelsen, utan även implikationer från den kontext
där konstruktionen används, d.v.s. olika typer av associativ betydelse, se
bl.a. Bybee (2013). Språkbrukaren noterar också (omedvetet) ungefärlig
typfrekvens och tokenfrekvens. För varje gång språkbrukaren möter konstruktionen läggs ytterligare information till, och prototypföreställningen
förändras alltså en liten smula.
Fried (2013:422) specificerar hur språkbrukarens föreställning om konstruktionen ser ut och skiljer då på konstruktioners externa och interna egen96

skaper. Externa egenskaper handlar om hur konstruktionen i bruk interagerar
med den allmänna kontexten och med sido- eller överordnade konstruktioner, jfr det hierarkiska nätverket som presenterats i avsnitt 4.2.1. Som där
beskrivits matchas mera konkreta konstruktioner med mera schematiska
konstruktioner utifrån form och betydelse, men förhållandet är inte 1:1 –
konstruktioner på alla nivåer kan vara polysema och därmed överensstämma
mer eller mindre bra med flera olika över- eller underordnade konstruktioner. Språklig förändring utlöses enligt Fried just av att matchningen mellan
överordnad konstruktion och underordnad(e) konstruktion(er) inte alltid är
perfekt. Det kan leda till att en viss enhet hellre börjar matchas med en annan
överordnad konstruktion – en schematisk konstruktion som då blir produktiv,
se vidare nedan. Bättre överensstämmelse kan också uppnås genom att prototypen för den över- eller underordnade konstruktionen förändras, jfr föregående stycke. Och slutligen kan en helt ny konstruktion skapas som täcker
den icke-matchande delen av betydelsen/funktionen, jfr Frieds (2013) exempel på hur den engelska futurala konstruktionen be going to grammatikaliseras.
Konstruktionens interna egenskaper å andra sidan handlar om vilka krav
som ställs på de enheter som ingår i konstruktionen. I och med att en konstruktion används i nya kontexter och/eller fylls med nya lexem uppstår nya
alternativ i konstruktionens interna egenskaper. Men de gamla egenskaperna
lever vidare parallellt under ibland lång tid och fungerar som ˮbromsˮ i förändringen, så kallad backward pull, se Fried (2013:433) och referenser där.
Språklig förändring sker alltså alltid gradvis utifrån konstruktionens användning i autentiskt språkbruk, den stimuleras av konstruktionens externa egenskaper och bromsas av konstruktionens interna egenskaper.
Avgörande för utfallet av dessa motstridiga tendenser i språket är frekvens i språkbruket. Det gäller både frekvensen av en viss kategori, d.v.s. en
viss mera schematisk konstruktion, och frekvensen av de enskilda enheterna
i kategorin, d.v.s. de mindre schematiska konstruktioner som representerar
den mera schematiska konstruktionen. Som redan påpekat i avsnitt 4.2.1
krävs hög tokenfrekvens hos åtminstone en medlem av en kategori (skewed
input) för att en första prototyp ska kunna skapas, utifrån vilken kategorin
sedan är inlärbar. Hög tokenfrekvens hos hela konstruktionen gör också i
fortsättningen att konstruktionens interna egenskaper befästs bättre i språkbrukarnas medvetande och bidrar alltså till att konservera konstruktionen.
Om en specifik medlem i en kategori har extremt hög tokenfrekvens blir
emellertid denna enhet så väl förankrad (entrenched) i språkbrukarens medvetande att den inte längre behöver associeras med någon överordnad kategori. Sådana extremt frekventa enheter bidrar då inte till att konservera kategorin. Hög typfrekvens å andra sidan leder i regel till att kategorins interna
egenskaper blir mindre koherenta, i och med att varje enhet bidrar med sina
särskilda egenskaper till föreställningen om hela kategorins egenskaper.
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Därmed kommer kategorin att uppfattas som mera öppen och kan lättare
komma att attrahera nya medlemmar – den blir produktiv.
Barðdal (2008 och tidigare arbeten) är huvudsakligen intresserad av just
produktivitet i sina undersökningar kring isländskans morfologiska kasus.
Hon finner på grundval av ett flertal korpusundersökningar och experiment
att produktivitet är en funktion av kategorins typfrekvens och semantiska
koherens. Mellan dessa två faktorer råder som sagt normalt ett komplementärt förhållande, så att hög typfrekvens ger låg semantisk koherens och vice
versa. Barðdal illustrerar detta i en så kallad productivity cline, en produktivitetsskala, genom vilken produktiviteten hos en kategori kan förutsägas, se
Figur 9. Ju längre upp till vänster på skalan en konstruktion placerar sig,
desto mer produktiv bör den vara enligt Barðdal, och ju längre ner till höger
på skalan en produktion befinner sig desto mindre produktiv bör den vara.
Men observera att den sistnämnda konstruktionen, markerad med A i Figur 9, inte är improduktiv – även en kategori med endast en medlem kan
vara produktiv i så måtto att denna enhet bildar mönster för en annan enhet
tack vare stor semantisk likhet mellan de två, det vill säga genom analogi.
Analogi och produktivitet är alltså enligt Barðdals modell samma sak; analogi är produktivitet på lägsta möjliga abstraktionsnivå. De konstruktioner
som kan förväntas vara verkligt improduktiva är sådana som har både låg
typfrekvens och låg semantisk koherens så som C i Figur 9, det vill säga inte
placerar sig på produktivitetsskalan över huvud taget. Alternativ D i Figur 9
bör för övrigt inte kunna existera alls, eftersom det skulle innebära ett stort
antal närmast synonyma konstruktioner.
Hög
D

Typfrekvens

B

A
C

Låg

Semantisk koherens

Hög

Figur 9. Produktivitetsskalan, efter Barðdal (2008:39)

Barðdal (2008) betonar samtidigt att även andra faktorer än typfrekvens är
avgörande för om en kategori verkligen ska bli produktiv. Hennes studie av
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inlånade verb i isländskan (Barðdal 2008:97–98) visar att dessa nya enheter
alltid ansluts till en kategori baserad på stor semantisk likhet med en enhet
som redan finns i kategorin – även produktiviteten hos starkt schematiska
konstruktioner med hög typfrekvens är alltså beroende av analogi utifrån
enskilda lexikonenheter. De enheter som mest sannolikt får bilda mönster för
analogi är de som har högst tokenfrekvens, eftersom de lättast aktiveras i
språkbrukarens medvetande. Tokenfrekvens är alltså en viktig systemintern
faktor, jfr Barðdal (2008:94–96). En annan systemintern faktor är att språk
har en tendens att undvika synonyma konstruktioner (Barðdal 2008:145 och
referenser där), vilket Barðdal verkar betrakta som den yttersta orsaken till
både syntagmatiska och paradigmatiska förändringar i de germanska språkens kasussystem. Och slutligen påverkas produktivitetsmönstren enligt Barðdal av förändringar i ordförrådet – när dativsubjektkonstruktionen genom
isländskans historia minskat mera i frekvens än den mera ovanliga ackusativsubjektkonstruktionen och den synnerligen ovanliga genitivsubjektkonstruktionen förklarar Barðdal (2008:154) det med att många verb som
användes i just dativsubjektkonstruktionen blivit obsoleta. Att inhemska ord
faller ur bruk kan i sin tur enligt Barðdal (2008:156–158) ske på grund av
språkkontakt, som innebär ett inflöde av nya ord. Dessa nya ord kommer
troligen att inlemmas i tidigare existerande kategorier enligt produktivitetsskalan ovan, och språkkontakt kan därmed snabbt öka snedfördelningen
ifråga om typfrekvens mellan delvis synonyma konstruktioner.
Som synes ges främst interna förklaringar till språkförändring inom konstruktionsgrammatiken. Detta är en naturlig följd av att språket inte anses
vara autonomt i förhållande till människans övriga kognition. Systemet som
en konstruktionsgrammatiker arbetar med omfattar många aspekter som
inom generativ grammatik kommer att ligga utanför det system man undersöker, såsom både semantik, pragmatik och kognitiva processer. Men framför allt är det ett av konstruktionsgrammatikens viktigaste mål att visa att
språket styrs av allmänmänskliga kognitiva processer, så att man närmast
undviker externa förklaringar. När fokus ligger på kognitiva processer leder
det också till att konstruktionsgrammatiken ogärna gör några egentliga förutsägelser om språklig förändring. Som bör ha framgått av det ovanstående
finns det flera alternativa processer som kan göra att en kategori uppstår,
utökas eller omdefinieras, och vilken av dessa möjligheter som språkbrukaren kommer att utnyttja i ett visst fall är inte givet. I stället nöjer sig konstruktionsgrammatiska ansatser ofta med att så att säga i efterhand motivera
de förändringar som skett. Motiveringsprinciperna antas vara generella för
alla språk, men eftersom olika principer konkurrerar blir utfallet olika i olika
språk, och detta är inte förutsägbart. Bybee (2013) reflekterar förhållandet på
följande vis:
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At the same time one might argue that exemplar models are too unconstrained, as they allow any type of category to form and any property to provide the basis of a similarity matching. I do not consider this a problem, however, because it allows the substance of linguistic experience (as filtered
through human cognition and attention) to be the prime determinant of the
nature of the categories. This leaves many questions to be addressed empirically, through the comparison of languages and the study of language change.
(Bybee 2013:68)

Konstruktionsgrammatisk forskning syftar alltså oftast till att beskriva hur
människans språkförmåga fungerar, och i det sammanhanget utgör studiet av
språkförändring ett medel snarare än ett mål. Barðdal (2008 med flera arbeten) studerar visserligen just produktivitet, d.v.s. en typ av språkförändring,
hos argumentstrukturkonstruktioner. Men bortsett från just denna aspekt är
det inte helt givet vilka hypoteser man kan ställa upp om utvecklingen av
dativens syntaktiska funktioner i färöiskan utifrån konstruktionsgrammatiken. I nästa avsnitt gör jag dock ett försök till förutsägelser utifrån
tidigare konstruktionsgrammatisk forskning, efter att jag först resonerat
kring vilken typ av data och metoder som ur konstruktionsgrammatisk synpunkt är lämpliga för min studie.

4.2.4 Konsekvenser för hypoteser och arbetssätt
Inom konstruktionsgrammatiken har en mångfald av datatyper och metoder
använts. Gries (2013:94) karaktäriserar den konstruktivistiska forskningstraditionen som ˮone of the methodologically most pluralistic fieldsˮ och
visar att både introspektiva data, observationella data och experimentella
data kunnat bidra till konstruktionsgrammatikens utveckling. Speciellt vanliga är emellertid observationella data från korpusar av autentiskt språkbruk,
vilka bildar underlag för den stora majoriteten av bidrag i de viktigaste konstruktionsgrammatiska tidskrifterna (Gries 2013:95). Även Bybee (2013:50)
lyfter särskilt fram värdet av korpusdata, eftersom ˮ[...] it is important to
ground linguistic research in recorded instances of language use in natural
situationsˮ, och Hilpert (2013) betonar vikten av korpusmaterial just vid
språkförändringsstudier. Mot bakgrund av dessa synpunkter blir det naturliga
valet för min undersökning av en eventuell språkförändring just en databas
av autentiskt material.
Sådant material inbjuder till en bearbetning med kvantitativa metoder,
vilket också är särskilt påkallat i och med att tidigare konstruktionsgrammatisk forskning påpekat frekvensförhållandens avgörande betydelse
för språkförändring, inte minst när det gäller argumentstrukturkonstruktioner. De exakta statistiska metoderna som står till buds är flera, men Gries
(2013:100) hävdar att ˮ[...] nearly every phenomenon studied corpuslinguistically can, and probably should, be studied multifactoriallyˮ. När jag,
som jag kommer att utveckla i avsnitt 6.3, väljer en multivariat analysmetod
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är det alltså i god överensstämmelse med konstruktionsgrammatiska principer i allmänhet.
Sedan är frågan vilken typ av frekvens som ska mätas – tokenfrekvens eller typfrekvens. Tokenfrekvens har inom konstruktionsgrammatiken ansetts
avgörande för att ett mindre frekvent mönster ska kunna konserveras, jfr
föregående avsnitt. Eftersom dativ i de flesta kontexter kan ses just som ett
undantag i förhållande till nominativ respektive ackusativ bör det vara viktigt att mäta olika dativkontexters tokenfrekvens. Även ifall man tänker sig
att dativ skulle kunna vara begränsat produktiv i vissa kontexter bör denna
produktivitet, som påpekat av bland andra Barðdal (2008), vara beroende av
att kategorin ifråga har någon medlem med relativt hög tokenfrekvens. Tokenfrekvens är också den enda typ av frekvens som är möjlig att räkna för en
rad variabler som jag är intresserad av att undersöka. Exempelvis för diates
är det orimligt att tala om typfrekvens, då de flesta transitiva verb kan förekomma i både aktiv och passiv. I andra fall skulle typfrekvens visserligen gå
att notera, men borde rimligen ha mindre effekt än andra faktorer. När jag
undersöker fördelningen mellan reflexiv/icke reflexiv konstruktion sker det
därför att dativ förväntas bevaras bättre i den mera lexikaliserade reflexiva
förbindelsen. Att icke reflexiv konstruktion har högre typfrekvens bör då
vara av underordnad betydelse. Av alla dessa skäl baserar jag de frekvensberäkningar som jag presenterar i kapitel 7 och 8 på tokenfrekvens.
Tokenfrekvens anses alltså viktig för att en kategori ska kunna konserveras. Typfrekvens däremot anses avgörande för att en kategori ska kunna
uppnå stark produktivitet, vilket är Barðdals (2001, 2008) huvudpoäng. I de
flesta kontexter kan man knappast förvänta sig en hög produktivitet hos dativ
eftersom dativ där är mera sällsynt än antingen nominativ eller ackusativ.
Men just när det gäller argumentstrukturkonstruktioner kan vissa kasusramar
med dativ vara mera frekventa än andra närmast synonyma kasusramar; kasusramen NOM-DAT-ACK (jfr exempel (20) i avsnitt 4.2.1) är sålunda betydligt vanligare än NOM-ACK-ACK (jfr exempel (21) i avsnitt 4.2.1) i den
bitransitiva konstruktionen. I sådana lägen kan det vara tal om att dativ inte
bara konserveras, utan även är produktivt, och då ska alltså typfrekvens i
kombination med kategorins semantiska koherens ha betydelse. Därför kompletterar jag VARBRUL-analysen och andra beräkningar på tokenfrekvens,
vars resultat presenteras i kapitel 7 och 8, med en mindre utredning kring
relationen mellan konstruktionernas typfrekvens, semantiska koherens och
produktivitet i kapitel 9.
Vilka hypoteser angående utvecklingen av färöiskans konstruktioner med
dativ (i det följande även kallade dativkonstruktioner) som konstruktionsgrammatiken motiverar är inte helt självklart. Konstruktionsgrammatiken i
allmänhet gör som sagt inte gärna förutsägelser om vilken språklig form som
bör reflektera ett visst innehåll eller hur den språkliga utvecklingen bör se ut
i ett visst fall. Barðdal (2001, 2008 med flera arbeten) drar visserligen slutsatsen att produktivitet kan förutsägas utifrån kategorins typfrekvens, men
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som nyss påpekat kan jag ha nytta av denna princip bara för en liten del av
de variabler som jag undersöker. Barðdals modell kan också främst användas
för att göra relativa förutsägelser, eftersom det inte finns något standardvärde
för vad som ska räknas som hög typfrekvens hos en kategori. Det leder till
sådana iakttagelser som att NOM-ACK-konstruktionen är mera produktiv än
NOM-DAT-konstruktionen i modern isländska (Barðdal 2008:97–98) eller
att nominativsubjektkonstruktionen genom isländskans historia varit mera
produktiv än dativsubjektkonstruktionen (Barðdal 2008:154). Slutsatsen att
dativ är mindre produktiv än nominativ och ackusativ bör kunna överföras
till färöiska. Men vilken utveckling man kan förutse för dativ i sig i olika
syntaktiska kontexter går inte direkt att utläsa; det blir alltid beroende av
vilket jämförelsevärde man väljer för varje variabel.
Jag ställer upp följande hypoteser, medveten om att man på konstruktionsgrammatiska grunder skulle kunna tänka sig även andra formuleringar:
Dativ i sin helhet bör ha låg produktivitet, och den bör förlora i frekvens
över tid eftersom nominativ respektive ackusativ som kategorier har högre
typfrekvens och kan tänkas attrahera medlemmar från kategorin dativ. De
dativkonstruktioner som har högst tokenfrekvens bör vara mest motståndskraftiga mot sådan förändring, i och med att konstruktionens interna egenskaper ofta aktualiseras och därmed befästs i språkbrukarens medvetande.
Mest produktiva bör de dativkonstruktioner vara som har högst typfrekvens,
i enlighet med Barðdals produktivitetsskala. När dativ är produktiv bör det
vara på grundval av semantisk likhet mellan enskilda predikat eller möjligen
mellan små grupper av verb, eftersom dativ i allmänhet bör ligga ganska lågt
på produktivitetsskalan, där semantisk likhet är avgörande. De dativstyrande
predikat som mest sannolikt får bilda mönster för sådan analogi är de som
har hög tokenfrekvens. Utvecklingen i färöiskan bör i stort sett vara parallell
med utvecklingen i andra nordiska och germanska språk, då Barðdal (2001,
2004, 2008 med flera arbeten) funnit stora likheter i dessa språks historia vad
gäller argumentstrukturkonstruktioner.

4.3 Övrig tidigare forskning
I detta avsnitt sammanfattar jag sådan tidigare forskning om kasus som bildar en relevant bakgrund för min studie, men som inte explicit ansluter sig
till vare sig det generativa eller det konstruktionsgrammatiska teoretiska
ramverket och därför inte tagits upp i avsnitt 4.1 eller 4.2. Eftersom arbetena
tillkommit inom disparata forskningstraditioner är det inte meningsfullt att
tala om några gemensamma teoretiska grundantaganden, som i tidigare avsnitt i detta kapitel. Mitt fokus ligger här i stället på de empiriska resultat
kring kasus som de olika studierna givit. Trots detta vill jag börja med att
diskutera begreppet drift som används i ett flertal bidrag och verkar vara en
underförstådd förutsättning i ytterligare några.
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Både inom den generativa och den konstruktionsgrammatiska teoribildningen har det tidvis föreslagits att all språkförändring leder mot samma mål,
på grund av så kallade UG biases, en allmän strävan efter förenkling eller
andra kognitiva egenskaper hos människan, jfr avsnitt 4.1.3 och 4.2.3. Tanken om en universell språklig drift har emellertid funnits längre än båda dessa
teoribildningar och formulerades mig veterligt tidigast hos Sapir ([1921]
1949 kapitel 7). Idén är särskilt framträdande inom språktypologi, där en
grundhypotes är att besläktade språk representerar olika stadier av samma
utveckling jämfört med det gemensamma urspråket (Croft 1990:223). Enligt
denna hypotes är det självklart att en eventuell förändring av kasusbruket i
färöiskan representerar samma process som de fastlandsskandinaviska språken genomgått under medeltiden18. Det skulle i så fall ge starka implikationer
för min egen hypotesbildning. Nu har emellertid föreställningen om språklig
drift debatterats inte bara inom den generativa teoribildningen (jfr avsnitt
4.1.3.1) utan även inom annan jämförande forskning om nordisk språkstruktur. Braunmüller (2001 med flera arbeten) håller sig i mångt och mycket till
den traditionella typologiska synen på språkförändring. Även Petersen
(2010a, 2010b) hänvisar till begreppet drift, men menar att den kan påskyndas av språkkontakt. Sandøy (2001) slutligen visar att det som han kallar
strukturelt pres bara kan förklara maximalt hälften av de historiska förändringar som är gemensamma för färöiska och sydvästnorska och drar slutsatsen att språkkontakt i många fall måste ha varit den utlösande faktorn. Det är
alltså bara med förbehåll som jag kan ställa upp hypotesen att utvecklingen
av den färöiska dativens syntaktiska funktioner ska stämma överens med
motsvarande utveckling i andra, främst nordiska, språk. Vilka förändringar
det kan vara tal om ska jag specificera i det följande.
Det vanliga språktypologiska antagandet är att utvecklingen i majoriteten
av världens språk går mot en alltmer analytisk struktur, d.v.s. att grammatiska relationer tenderar att markeras genom lexikala uttryck, ordföljd etc.
snarare än genom ordböjning. Förloppet antas i regel vara linjärt, t.ex. hävdar Braunmüller (1995) uttryckligen ˮdaß es Argumente für einen weitgehend linearen Drift im Germanischen gibtˮ. De germanska språken omfattar
i Braunmüllers termer språk av typerna flekterande, agglutinerande, komprimerande och isolerande. Termerna för olika språktyper varierar dock mellan olika framställningar och är på sätt och vis av underordnat intresse, eftersom förloppet knappast går att dela in i diskreta stadier (Sapir [1921] 1949
kapitel 6). För dativens del skulle en utveckling mot mera analytiskt språkbruk innebära främst att direkta och indirekta objekt samt icke-valensbundna
dativled ersätts med argument i form av prepositionsfras. Petersen (2010a,
2010b) hävdar just att konstruktion med prepositionsfras blir alltmer frekvent vid verb som tidigare enbart eller alternativt tagit indirekt objekt i da18

Croft öppnar visserligen i en fotnot (Croft 1990:275 not 16) för att olika språk med samma
ursprung kan inleda olika förändringsprocesser, men detta spår följs knappast upp.
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tiv. Även Henriksen (2000:68) observerar dessa synonyma konstruktioner
och hävdar i en parentes att konstruktionen med prepositionsfras hör till
nyare färöiskt språkbruk. Skrzypek (2005:150 f.) observerar att icke valensbunden dativ och inanimat direkt objekt i dativ tenderade att ersättas med
prepositionsfras i fornsvenskan, samt att andelen dativled som styrs av preposition ökar under den fornsvenska perioden. Reinhammar (1973:71 m.fl.
ställen) påpekar att dativ bevaras längst i svenska och norska dialekter efter
preposition, vilket bekräftas exempelvis av Øygaarden (1995) för Vågåmålet, Moseng (1996) för Os-målet samt Sandøy (2011a:265) för Midøymålet. Även om flera av dessa forskare inte använder språktypologiska begrepp bör det vara rimligt att utifrån deras rön i kombination med det typologiska antagandet om en drift från syntetisk mot analytisk språkstruktur
formulera hypotesen att verb- och adjektivstyrd dativ på sikt bör bli allt mera
sällsynt i färöiskan till förmån för prepositionsstyrd dativ. Ett stadium där
färöiskans dativ enbart blir ett prepositionskasus verkar dock ligga långt
borta, i synnerhet som det även påvisats motstridiga tendenser ifråga om
kasusvalet efter preposition. Sandøy (2005) jämför sålunda resultaten av
Barnes (1977, 1981, 1994) studier kring kasusvalet efter preposition i färöiskan med motsvarande förhållanden i Romsdalsmål och konstaterar att färöiskan i förhållande till norskan faktiskt oftare generaliserat ackusativ efter
preposition.
Även vad gäller direkt verbstyrd dativ har samma utvecklingsgång observerats i flera nordiska varieteter. Dativ försvinner tidigast vid subjekt till
opersonliga verb, se exempelvis Sandøy (2011a:261) om norska dialekter
och Falks (1995) studie inom den generativa teoribildningen. Petersen
(2002) och Henriksen (2000:75 f.) uppfattar som redan nämnt en ökad tendens att undvika opersonlig konstruktion även i färöiskan. Bortfallet av dativ
sker tidigt även när det gäller dativobjekt som promoveras till subjekt i passiv, se Sandøy (2000:235). (Falk 1995 specificerar dock att direkta dativobjekt förlorar sin kasusmarkering vid passivering betydligt tidigare än indirekta dativobjekt åtminstone i svenskan.) Sedan försvinner dativ vid direkta
objekt, först de som betecknar INSTRUMENT eller FÖREMÅL19, se Sandøy
(2011a:261), Skrzypek (2005:82 f.). Det stämmer väl med den historiska
utvecklingen i färöiskan, jfr Tablå 1 i föregående kapitel. Direkta objekt som
betecknar FÖRMÅNSTAGARE eller dylikt bevaras längre, vilket är en viktig
slutsats hos Sandøy (2000:233, 2011a:261, 2012:324). Här kan dativ till och
med vara produktiv i norska dialekter. Indirekt objekt slutligen är den typ av
objekt till verb som bevarar dativ längst (Skrzypek 2005:149, Sandøy
2012:322–324).
Rönen kring objekt till adjektiv är något motstridiga. Reinhammar
(1988a:76, 1988b) iakttar visserligen i svenska och norska dialekter att da19

De uttryck för semantiska roller som jag använder mig av listas, definieras och exemplifieras som sagt kort i avsnitt 6.2.2.
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tivobjekt vid adjektiv ˮi viss mån ersatts av konstruktion med prepositionˮ.
Det stämmer överens med bidrag från den generativistiska traditionen, där
Jónsson (2009a:206) med en del garderingar skriver: ˮit seems that dative
objects of adjectives have lost ground in Faroeseˮ, medan Jónsson & Pétursdóttir (2012) mera bestämt hävdar att objekt vid adjektiv är på väg att ersättas med prepositionsfras. Men Reinhammars huvudpoäng är att dativ har
hållit sig förvånansvärt väl vid adjektiv, klart bättre än vid verb, och till och
med varit produktiv vid adjektiv. Liknande slutsatser kan man dra av
Sandøys (2012) jämförelse, och Skrzypek (2005:149) menar att åtminstone
animata objekt till adjektiv är en av de ledtyper som bevarat dativ allra bäst.
Förmodligen beror diskrepansen mellan olika forskares resultat på att observationerna härstammar från olika stadier i en långdragen process. Utgående
från det geografiska spridningsmönstret av olika konstruktioner vid adjektiv
som Reinhammar redovisar kan man förmoda att utvecklingen skett i följande steg. Först har dativ generaliserats som kasus för objekt till adjektiv,
vilket är den situation som råder i de dialekter som fortfarande har kasusböjning. Steg två i utvecklingen är att dativ och ackusativ sammanfallit till ett
gemensamt objektskasus, men att de tidigare dativstyrande adjektiven fortfarande tar objekt, markerat med detta objektskasus. Dialekterna med bevarad
dativ omges av dialekter där denna situation råder. Först i steg tre, efter att
dativ och ackusativ sammanfallit, tycks bytet från konstruktion med objekt
till konstruktion med prepositionsfras ske. Detta byte har nämligen främst
skett i områden söder om områdena med bevarad dativ och områdena med
sammanfall mellan ackusativ och dativ, alltså i områden som bör ha förlorat
dativ för länge sedan. Följer färöiskan denna utvecklingsgång borde något
allmänt konstruktionsbyte från adjektiv + objekt till adjektiv + objektliknande adverbial (ännu) inte vara aktuellt.
Även ifråga om de icke valensbundna dativleden som betecknar UPPLEVARE, MOTTAGARE, FÖRMÅNSTAGARE eller dylikt, så kallad fri dativ, är det
aningen oklart vilka förutsägelser man skulle kunna göra utifrån tidigare
forskning. Enligt Skrzypek (2005:149) är detta den kategori där dativ försvinner allra först i fornsvenskan. I andra framställningar urskiljs fri dativ
ofta inte som en egen kategori, men av generella tendenser som iakttagits av
framför allt Sandøy (2000, 2012) kan man ändå dra vissa slutsatser. Fri dativ
kan anses vara semantiskt väl motiverad, i och med att ledets förhållande till
satsen huvudsakligen signaleras genom kasusmarkeringen och inte, som för
de hittills nämnda kategorierna, även genom ett överordnat verb, adjektiv
eller en överordnad preposition. En av Sandøys (2000, 2012) viktigaste poänger är att dativ i Romsdalsmålet och andra norska dialekter bevaras bäst
där den är semantiskt väl motiverad, d.v.s. framför allt när ledet har den semantiska rollen FÖRMÅNSTAGARE. Därmed skulle man kunna förmoda att fri
dativ i färöiskan ökade något i frekvens i förhållande till andra typer av dativled, bortsett från prepositionsstyrd dativ.
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Tendensen att ˮrenodlaˮ de semantiska eller syntaktiska funktionerna hos
ett visst kasus, så som Sandøy observerar i norska dialekter, skulle med ett
annat ord kunna kallas analogi. Särskilt semantisk analogi tycks spela en
viktig roll för kasusvalet i olika nordiska varieteter. Reinhammar (1973,
1988a, 1988b) förklarar således de konstaterade förändringarna i dativbruket
med att syntaktiska konstruktioner spridit sig genom analogi mellan verb
respektive adjektiv med liknande innebörd eller mellan motsatspar. Även det
dativmarkerade ledets egenskaper kan bli föremål för analogi, så att exempelvis personbetecknande led allt mera förknippas med dativ, medan sakbetecknande gärna får ackusativ. På det viset kan det motiveras att samma innovationer uppstått till synes oavhängigt av varandra i geografiskt skilda
områden. Det semantiska analogifenomen som mest frekvent observerats i
samband med reduktionen av dativ i nordiska språk och varieteter är just att
dativ bevaras bättre vid led som betecknar animat referent än vid andra led.
Jakobsen (1995:39) anar en sådan tendens när hon låter färöiska gymnasister
välja mellan ackusativ och dativ på direkta objekt i ett lucktest. Henriksen
(2000:74 f.) hävdar att vissa verb i färöiskan (framför allt snákingarsagnorð,
d.v.s. verb som betecknar kroppsvård) regelbundet tar direkt objekt i dativ
om objektet är animat, men i ackusativ om objektet är inanimat. Skrzypek
(2005:82–84, 149) finner att dativ bevaras lika väl vid animata objekt till
adjektiv och monotransitiva verb som vid rektion och indirekta objekt, medan inanimata objekt till monotransitiva verb förlorar dativmarkeringen betydligt tidigare. Petersen (2010a:128, 2010b:124) slutligen visar att inanimata indirekta objekt hellre ersätts av prepositionsfras än animata indirekta
objekt. Allt detta går för övrigt hand i hand med den av Sandøy observerade
tendensen i norska dialekter att renodla relationen dativ–FÖRMÅNSTAGARE,
eftersom förmånstagare och närliggande roller alltid betecknar en animat
aktant.
Ett slags syntaktisk analogi kan det vara tal om när Sandøy (2000:234 f.)
påpekar att dativ i Romsdalsmålet ersätts av grundform när ledet topikaliseras, alltså placeras först i satsen. Sandøy ger exempel med objekt, men
annars har fenomenet mest uppmärksammats på rektion till så kallad strandad preposition. Ett sådant exempel från mitt material kan vara (22), där
bisatsinledaren hvat som rektion till den ”strandade” prepositionen eftir logiskt sett borde ha haft dativformen hvørjum.
(22) Hann veit væl, hvat hann tráar eftir [98-j1]
Han vet väl, vadACK/NOM hanNOM trånar efterpreposition
’Han vet exakt vad han eftersträvar’

Delsing (1995:81), Lockwood (1977:101) och Þráinsson m.fl. (2004:291)
påpekar alla att just rektionen till en strandad preposition kan få ändrad kasusmarkering i färöiskt talspråk. En rektion som normalt ska stå i dativ har
enligt dessa iakttagelser en tendens att markeras med ackusativ när den topi106

kaliseras, d.v.s. placeras först i satsen utan sin preposition så som i (22).
Enligt Delsing (1995:171 f.) finns spår av samma tendens även i Överkalixmålet och engelskan.
För övrigt har i tidigare forskning om färöiska gjorts ett par observationer
som kan knytas till begreppet markering (markedness). En lämpligt kort
definition på svenska ger Dahl (2015 [2000]) under uppslagsordet markerad
i Nationalencyklopedin:
En opposition inom ett språks grammatik (t.ex. den mellan singularis och
pluralis) eller fonologi (t.ex. den mellan tonlösa och tonande ljud) är ofta
asymmetrisk på ett sätt som gör att man kan tala om ett markerat och ett
omarkerat led. Det omarkerade ledet utmärks då av egenskaper som att det är
vanligare, lärs in tidigare, kräver mindre ansträngning (om ljud) eller inte har
någon särskild markör (om grammatiska oppositioner). Betydelsemässigt är
det omarkerade ledet vanligen ospecifikare och har ett vidare användningsområde.

Dativ kan av flera skäl som redan framgått antas vara mera markerat än ackusativ i färöiskan. Böjningsformen för dativ är ofta längre (jfr avsnitt 3.2),
och dativ används vid färre semantiska grupper av verb (Barðdal 2008:74,
utan tvekan en slutsats som kan överföras från isländska till färöiska). Dativ
är också mindre frekvent i språkbruket än ackusativ; en liten pilotundersökning jag gjort på skönlitterär text och bibeltext visade att ca 32 % av
nominalfraserna stod i ackusativ mot 22 % i dativ av totalt 532 nominalfraser. Det är därför intressant när Jonas (1995) och Jonas, Hansen & Jacobsen
(1997), som undersöker hur meningsbyggnaden utvecklas hos färöiska barn,
visar att tvååringar föredrar ackusativ framför dativ. Detta bekräftar ytterligare att dativ är att betrakta som ett markerat kasusalternativ i färöiskan.
Samma slutsats drar jag slutligen av Petersens (2002) iakttagelse att konstruktioner med dativsubjekt i färöiskan tenderar att ersättas av konstruktioner med nominativsubjekt i vardagsspråket, medan de opersonliga konstruktionerna lever kvar som markör för högtidlig eller lärd, skriftspråklig stil.
Det är nämligen enligt Petersen en universell tendens (Kuryłowicz’ fjärde
lag) att omarkerade analogiprodukter tar över en kategoris huvudfunktioner,
medan den äldre formen bevaras som ett markerat alternativ för mera marginella funktioner.
Sammanfattningsvis leder de rön som presenterats i detta avsnitt till hypoteserna att färöiskans dativ ska utvecklas på liknande sätt som tidigare skett i
andra fastlandsskandinaviska språk och varieteter. Det betyder att dativen
bör bli mindre frekvent i allmänhet, men minska tydligast på subjekt och
direkta objekt och något mindre på indirekta objekt. Förväntningarna angående fri dativ är något osäkra. Bäst ska dativen bevaras efter preposition.
Animat referens bör gynna dativ. Och i den mån dativ bevaras bör den betraktas som ett markerat drag i språket.
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4.4 Slutsatser
I stället för en sammanfattning avslutar jag detta kapitel med de implikationer som kapitlets tidigare avsnitt ger för två grundläggande förutsättningar för
min studie. Utifrån tidigare forskning kan man nämligen dra slutsatser om
hur mitt forskningsobjekt kan avgränsas för att optimera förhållandet mellan
resultatens teoretiska värde och arbetsinsatsen. Vidare kan hypoteserna som
presenterades i det inledande kapitlet specificeras närmare på grundval av
tidigare rön och de olika teoribildningarnas beskrivning av fenomenet kasus.

4.4.1 Avgränsning av undersökningens objekt
Som framgått av kapitlets tidigare avsnitt har mest intresse ägnats åt subjekt
och objekt till verb inom både den generativa och den konstruktionsgrammatiska teoribildningen. Objekt till adjektiv har behandlats i enstaka
artiklar, exempelvis av Jónsson & Pétursdóttir (2012) som jämför förhållandena i isländska och färöiska. Utifrån den tidigare forskning som finns anser
jag det självklart att en studie över potentiella förändringar i dativens funktioner i modern färöiska måste ta hänsyn till dativmarkerade subjekt samt
dativmarkerade objekt till verb och adjektiv. Huruvida prepositionsfraser ska
tas med i undersökningen är inte lika självklart, då sådana har uppmärksammats mindre i den teoridrivna kasusforskningen. Barnes (1977, 1994) och
Sandøy (2005, 2012) diskuterar principerna för kasusvalet efter vissa prepositioner i färöiskan respektive norskan, dock utan att uttryckligen placera
sig inom någon specifik teoribildning. Petersen (2010a, 2010b) hävdar som
nämnt att prepositionsfraser i allt större utsträckning ersätter indirekt objekt i
dagens färöiska och sammanhåller detta med den diakrona typologins föreställning om en generell drift från syntetisk mot analytisk struktur. Jónsson
& Pétursdóttir (2012), som arbetar inom det generativa paradigmet, hävdar
att prepositionsfraser i stigande grad ersätter objekt till adjektiv i modern
färöiska. Inom ramen för konstruktionsgrammatiken inkluderar Barðdal
(2001:112–117) prepositionsfraser som med SAG:s termer skulle kallas
objektliknande adverbial i verbens schematiska konstruktioner.
Eftersom företrädare för samtliga de teoribildningar som jag presenterat
uppmärksammar prepositionsfraser som alternativ till objekt, finner jag det
motiverat att inkludera prepositionsfraser som utgör så kallade objektliknande adverbial (se SAG III:450–467) i min studie. I exempel (23) uppträder
verbet forða med dativobjektet hesum, och i exempel (24) uppträder samma
verb med det objektliknande adverbialet fyri fleiri líknandi tilburðum.
(23) Fyri at forða hesum, eiga og skula børn [...] lesa upp við sínari dialekt [91-l2]
För att hindra dettaDAT äger och ska barn läsa upp med sin dialekt
’För att förhindra detta ska och måste barn få läsa högt med sitt dialektala uttal’

108

(24) Fyri at forða fyri fleiri líknandi tilburðum, mugu vit taka annað skinn um bak
[96-j2]
För att hindra för flera liknande händelserPPdat måste vi ta annat skinn om ryggen
’För att förhindra flera liknande tillbud måste vi skärpa oss’

I och med att objekt och objektliknande adverbial ibland kan användas parallellt så som exempel (23) och (24) visar menar jag att det är intressant att
excerpera även objektliknande adverbial, framför allt för att undersöka
huruvida de verkligen ökar i frekvens på objektens bekostnad. Däremot kan
jag inte se att det är teoretiskt motiverat att undersöka övriga prepositionsfraser. Rektion till preposition är den kontext där dativ bevaras allra
längst i fastlandsskandinaviska dialekter, jfr Reinhammar (1977). Det är
också dativens mest frekventa funktion, och samtidigt en funktion där dativ
är mera frekvent än ackusativ, vilket gör att dativ här borde vara ohotad enligt konstruktionsgrammatikens usage-based model. Jag har alltså ingen
anledning att förvänta mig någon annan förändring av dativens frekvens i
prepositionsfraser som utgör fria bestämningar än i sådana som utgör objektliknande adverbial. Just eftersom prepositionsstyrd dativ är så frekvent
skulle excerperingen av alla dessa kontexter vara mycket tidskrävande – ett
olönsamt arbete om man inte kan räkna med några särskilt intressanta resultat.
Jag har därför valt att enbart excerpera prepositionsfraser som utgör objektliknande adverbial. Skulle dessa uppvisa någon uppseendeväckande förändring kan man utifrån det diskutera om förändringen beror på konkurrensen med objekt och alltså är specifik för objektliknande adverbial, eller om
förändringen är beroende av någon annan faktor så att resultatet eventuellt är
generaliserbart till andra prepositionsfraser.

4.4.2 Val av material och metod
Observationella data i form av korpusstudier har använts inom samtliga teoretiska inriktningar som här presenterats, medan andra typer av data har varit
omdebatterade (introspektiva data) eller blir teorispecifika (experimentella
data). Studier på autentiskt material förordas starkt inom konstruktionsgrammatiken och är det vanliga vid diakrona studier även inom det generativa paradigmet – helt enkelt eftersom andra typer av material inte kan inhämtas för historiska språkstadier. Även om det rent tekniskt vore möjligt att
samla in andra typer av material när det gäller modern färöiska bör en databas med autentiskt skriftligt material vara ett lämpligt val för min studie.
Dativ är ett tillräckligt frekvent drag i språket för att autentiskt material ska
kunna ge ett rimligt stort antal belägg. När det gäller valet av medium går
skriftligt material fortare att analysera än talat material, som först måste transkriberas. I och med att jag vill genomföra en kvantitativ studie, jfr nästa
avsnitt, är det viktigt att kunna bygga den på en så stor mängd data som möj109

ligt. Sammanfattningsvis talar det mesta för autentiskt skriftspråksmaterial.
Vidare överväganden kring det närmare valet av material följer i kapitel 5.
Både konstruktionsgrammatiken och generativ forskning av nyare datum
betonar att statistiska frekvensförhållanden har stor betydelse för språkförändring. Jag väljer därför kvantitativa metoder, delvis lånade från variationslingvistiken. Det innebär att jag utifrån tidigare forskning identifierar en rad
syntaktiska variabler vars inverkan på kasusvalet i potentiella dativkontexter
undersöks statistiskt. Dessa syntaktiska variabler kan definieras något så när
teorineutralt, se vidare avsnitt 6.2, så att resultatet av undersökningen bör
kunna relateras till tidigare rön inom alla de forskningstraditioner som presenterats hittills i kapitel 4. De metoder för statistisk analys och resultatredovisning som jag valt innebär att resultatet för variabler som är särskilt
intressanta ur en viss teoretisk synvinkel utan vidare kan granskas separat.
Samtidigt kan jag i en multivariat analys, som jag genomför med programvaran VARBRUL, väga samman alla variabler och jämföra deras inbördes
styrka. Resultatet kan bland annat tjäna som ett led i utvärderingen av teoretiska modeller. De statistiska metoder och redovisningsprinciper som jag
tillämpat beskrivs närmare i avsnitt 6.3.

4.4.3 Specificering av hypoteserna
De flesta teorier mynnar ut i förutsägelser som stämmer väl överens med
Jónssons (2009a:206) sammanfattning av utvecklingen för olika typer av
dativled i färöiskan. Jónsson hävdar att icke-valensbundna dativled som exempelvis komparativ dativ har försvunnit ur färöiskan (jfr Tablå 1 i avsnitt
3.1 ovan), liksom dativsubjekt med rollen FÖREMÅL eller PATIENT och subjekt till adjektiv20. Dativsubjekt i passiv är enligt Jónsson på väg att försvinna, liksom dativsubjekt med rollen UPPLEVARE. Därmed skulle dativ
inom en snar framtid över huvud taget inte kunna användas vid subjekt
längre. Vid direkta objekt till verb förlorar dativ enligt Jónsson mark, liksom
vid objekt till adjektiv enligt Jónsson & Pétursdóttir (2012). Däremot står
dativen fortfarande stark vid indirekta objekt och vid rektion till preposition.
Det som varierar mellan teorierna är förklaringarna till detta mönster, och
på detaljnivå föreslår även olika forskare inom samma teoretiska paradigm
olika förklaringsmodeller. Inom det generativa paradigmet formulerar man
utvecklingen så att lexikal kasustilldelning i allmänhet, d.v.s. dativ i samtliga
funktioner, minskar. Lexikal dativ ersätts med prepositionsfras vid icke valensbundna led och vid objekt till adjektiv (sistnämnda enligt Jónsson &
Pétursdóttir 2012), med strukturell nominativ vid alla sorters subjekt, och
20
Med subjekt till adjektiv syftar Jónsson på konstruktioner som isländskans mérDAT er kalt
’jag fryser’, ordagrant mig är kallt. I modern färöiska uttrycks samma förhållande normalt
med nominativsubjekt + subjektspredikativ, som i egNOM eri kaldur ’jag fryser’, ordagrant jag
är kall.
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med strukturell ackusativ i alla övriga funktioner. Utvecklingen går långsammare i de kategorier där man kan räkna med tematisk lexikal kasustilldelning, d.v.s. att kasusvalet är semantiskt väl motiverat. Det gäller främst
vid indirekt objekt och rektion. Konstruktionsgrammatiken å sin sida antar
att förändringar är beroende av kategoriernas storlek ifråga om typfrekvens
och tokenfrekvens, så att stora/frekventa kategorier attraherar nya medlemmar och små/lågfrekventa kategorier förlorar medlemmar. Rektion har i historisk tid alltid varit den satsdelsfunktion som varit mest frekvent för dativens del, medan de kategorier som Jónsson anser vara på väg att försvinna är
de minsta i nutida färöiska. Attraktionen av nya medlemmar möjliggörs enligt konstruktionsgrammatiken av semantisk likhet mellan verben/adjektiven
ifråga. Detta motsvarar i praktiken den generativa grammatikens antagande
att tematiskt kasus kan vara produktivt, men inte idiosynkratiskt. Mot bakgrund av jämförande nordisk språkhistoria slutligen är den skissade utvecklingsgången förväntad, då den är densamma som påvisats i de fastlandsskandinaviska språken. Dativled som rektion i prepositionsfraser kan till och
med förväntas öka temporärt då en drift mot mera analytiskt språkbruk bör
ge fler prepositionsfraser på bekostnad av olika slags objekt.
Sammanfattningsvis faller de tre hypoteser ut som jag aviserat redan i inledningen av avhandlingen. Hypotes 1 är att dativ ska minska i frekvens över
tid. Det kan yttra sig å ena sidan så att dativ blir mindre frekvent i förhållande till antalet löpord, i och med att språkbrukaren väljer bort en konstruktion med dativ till förmån för ett alternativt uttryck som inte kräver dativ. Å
andra sidan kan det yttra sig genom att konstruktionen bibehålls, men att
annat kasus används trots att den konservativa normen föreskriver dativ.
Hypotes 2 är att utvecklingen ska vara något så när linjär, eftersom de teorier
jag förhåller mig till utgår ifrån att språklig förändring visserligen kan/måste
initieras av utomspråkliga faktorer, men sedan följer vissa inomspråkligt
givna principer. Därav följer också hypotes 3, nämligen att förändringen i
färöiskan bör följa samma mönster som tidigare iakttagits i fastlandsskandinaviska språk och varieteter.
De kontexter där dativ enligt hypotes 3 bör vara mest utsatt är som sagt
subjekt till opersonligt verb respektive subjekt i passiv, direkt objekt till
verb, direkt objekt till adjektiv och slutligen icke valensbundet led, så kallad
fri dativ. Vid indirekt objekt och vid rektion efter preposition förväntas dativ
däremot bevaras tämligen väl. Några mera specifika förutsägelser om utvecklingsgången kan också läggas till utifrån tidigare forskning på andra
nordiska språk och varieteter. Hyperkorrekt användning av dativ bör inte
vara särskilt vanlig och bör dessutom minska över tid i takt med att dativens
generella frekvens sjunker. I den mån så kallad överanvändning av dativ
förekommer bör det vara i kontexter där kasusvalet är semantiskt väl motiverat. Sådan semantisk analogi kan betyda att dativledet har en typisk semantisk roll såsom FÖRMÅNSTAGARE, MOTTAGARE eller UPPLEVARE, eller ett
typiskt semantiskt drag som [+ANIMAT]. Man kan också tala om semantisk
111

motivering oberoende av semantisk roll, när det finns flera, helst frekventa
verb/adjektiv med samma konstruktion och liknande betydelse. Syntaktisk
analogi å andra sidan kan marginellt yttra sig på det sättet att vissa typer av
dativled får ändrad kasusmarkering vid topikalisering. Som en markerad
form kan dativ slutligen förväntas att i allt högre grad begränsas till marginella kontexter som lexikaliserade uttryck eller hög/ålderdomlig stil.
Med dessa slutsatser av tidigare forskning går jag i de följande kapitlen
över till att beskriva material och metod för min studie. I kapitel 6 kommer
jag att operationalisera de nyss sammanfattade teoretiska förutsägelserna i
form av en rad syntaktiska variabler med definierade värden som kan användas för statistiska analyser. Innan dess behöver det emellertid diskuteras
om materialet har några egenskaper som kan påverka studiens utfall i förhållande till hypoteserna. Det görs i kapitel 5.
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5 Material

I detta kapitel presenteras undersökningsmaterialets egenskaper dels som en
orientering för läsaren, dels för att kunna diskutera materialets lämplighet
med tanke på avhandlingens syften. Det empiriska materialet för min studie
är skoluppsatser producerade av elever i sista årskursen på gymnasiet i Tórshavn vid det skriftliga slutprovet i ämnet färöiska. Jag undersöker uppsatser
från 1940–1949, 1965–1974 och 1990–1999. Dessa tidsintervall benämns i
det följande även period 1, period 2 och period 3. Jag beskriver i kapitlets
början den miljö inom vilken uppsatserna tillkommit samt skribenternas
bakgrund för att sedan fokusera på uppsatsernas textuella egenskaper. Utifrån detta diskuteras slutligen urvalsmetoden. Speciell vikt läggs vid frågan
huruvida materialet från olika perioder är fullt jämförbart, eftersom huvudsyftet med föreliggande avhandling är att studera dativbruket just över tid.
Materialets representativitet kommer också kontinuerligt att värderas.

5.1 Tillkomstmiljön
De studentexamensuppsatser i ämnet färöiska som jag bygger följande studie
på är hämtade från Føroya Studentaskúli og HF-skeið21 i Hoydalar utanför
Tórshavn. Skolan, som blev Färöarnas första gymnasium, grundades 1937
och har drivits kontinuerligt sedan dess fram till dags dato. Skolans roll inom
det färöiska skolsystemet och dess varierande former genom tiderna ska
beskrivas i det följande.

5.1.1

Det färöiska skolsystemet

Det färöiska skolsystemet är mycket likt det danska. Barnen börjar skolan
det år de fyller sju och kan sedan gå i grundskolan i nio eller tio år. Det ti21

Namnet betyder ’Färöarnas studentskola (d.v.s. gymnasium) och HF-kurs’. HF är förkortning för hægri fyrireikingarprógv ’högre förberedelsesexamen’ och är bildad analogt till
danska HF för højere forberedelsesexamen. Det rör sig om en gymnasial vuxenutbildning
med syftet att ge människor som efter grundskolan varit ute i arbetslivet en period möjligheten att skaffa sig högskolebehörighet. Programmet är tvåårigt och omfattar obligatoriskt de
vanliga kärnämnena, medan övriga ämnen är valfria inom vissa ramar. Gymnasiet och HFutbildningen i Tórshavn delar lokaler och ibland lärartjänster men är annars organisatoriskt
och praktiskt helt skilda.
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onde året är en frivillig repetition och påbyggnad, från början främst ämnad
för de elever som inte tänkt fortsätta med någon teoretisk utbildning omedelbart efter grundskolan. Under 1990-talet fortsatte mellan en tredjedel och
hälften av varje årgång i grundskolan förr eller senare till gymnasiet.
Gymnasiet har endast teoretiska linjer som alla är treåriga (före 1959
tvååriga). Utbildningen avslutas med studentexamen. Studentexamen erhålls
efter godkänt snittresultat baserat på dels av läraren satta årsbetyg, dels betygen vid muntliga och skriftliga prov (vanligen sammanlagt fem av vardera
typen) i ett urval av de ämnen eleverna läst på respektive linje. Medan de
muntliga provämnena varierar från år till år ligger de skriftliga proven fast.
För alla gymnasieelever, oavsett linje, ingår bland de skriftliga proven att
skriva en färöisk uppsats. Det är ett urval av dessa uppsatser min studie bygger på.
Gymnasiet i Tórshavn har ekonomiskt sett alltid varit en rent färöisk angelägenhet. Det pedagogiska huvudmannaskapet vilade däremot sedan starten på det danska undervisningsministeriet, och först 1979, efter massiva
elevprotester mot alltför danskpräglad examination (se avsnitt 2.4), övertog
den färöiska skoladministrationen detta ansvar. Fortfarande under 1990-talet
fungerade det färöiska gymnasiet i många praktiska hänseenden som en del
av det statliga danska gymnasiet; t.ex. hade man liknande läroplaner, skolorna besöktes av samma inspektörer, man utväxlade censorer (betygsättande
externa bedömare vid prov) och års- och slutprov gick till på samma sätt.

5.1.2 Gymnasielinjer
I det nybildade färöiska gymnasiet fanns till en början bara en linje, den så
kallade nyspråkliga. Tyngdpunkten i undervisningen på denna linje låg på
språk, i första hand (utöver färöiska och danska) engelska, tyska och franska.
Andra basämnen var historia, religion och matematik, medan övrig naturvetenskap var mycket svagt representerad. 1947 infördes även en så kallad
matematisk linje, där naturvetenskaperna övervägde och språken fick mindre
utrymme. Linjen blev genast så populär att första årskullen matematiker som
tog examen 1949 var aningen större än den språkliga parallellklassen (10
mot 9). Hela 1950-talet ut fortsatte naturvetenskaperna att dra något flera
elever än språken. Första halvan av 1960-talet var de språkliga studenterna i
majoritet, men sedan tog naturvetenskaparna åter ledningen och blev så
många att det 1971 var två matematiska klasser som tog examen. Först några
år senare kom humanisterna ikapp så att under andra halvan av årtiondet två
språkliga och två matematiska klasser (på i genomsnitt 21 elever) per år examinerades ut.
1972 lade man till en ny inriktning, den samhällsvetenskapliga, som elever från både matematiska och språkliga sidan kunde välja i årskurs två och
tre efter ett för hela den matematiska respektive språkliga linjen gemensamt
basår. I deras läsplan lades då samhällskunskap och geografi till på bekost114

nad av en del natur- respektive språkvetenskapliga basämnen. 1973 begåvades den naturvetenskapliga sidan dessutom med en biologisk linje, valbar för
årskurs två och tre. De första samhällsvetarna tog alltså examen 1975 och de
första biologerna 1976, vilket innebär att de nyinförda linjerna bara har betydelse i den sista av mina tre urvalsperioder, nämligen 1990–1999. Under
1980-talet fortsatte antalet elever på hela skolan att öka, och man kom upp i
tre klasser vardera för de två baslinjerna, en nivå som sedan hölls i princip
konstant över hela 1990-talet. 1994 reformerades gymnasieskolan igen. Då
infördes ett friare val av kurser efter dansk modell, som innebar att bara den
grundläggande skillnaden mellan matematisk och språklig linje bibehölls.
Skolans indelning i linjer är något som definitivt måste beaktas vid
materialurvalet. Framför allt korrelerar linjevalet med skrivvana (jfr avsnitt
5.2.1). De språkliga gymnasisterna skrev förutom färöiska och danska uppsatser även många och avancerade hemuppsatser i engelska, tyska och eventuellt ett fjärde främmande språk, medan matematikerna bortsett från ämnena färöiska och danska endast skrev betydligt mera formelartade naturvetenskapliga rapporter. Å andra sidan kan skrivlusten åtminstone på 1990-talet
ha varit något mera oförstörd hos de matematiska gymnasieeleverna än hos
de språkliga. Den genomsnittliga längden på matematikernas examensuppsatser är 1181 ord, medan språkvetarna skriver i medel 1139 ord. (I period 2
är genomsnittslängden nästan exakt lika mellan de båda linjernas uppsatser,
595 mot 596. I period 1 med bara 10 matematiker är det inte meningsfullt att
räkna ut något genomsnitt.) Slutligen är sannolikheten även bortsett från
skrivuppgifternas antal och längd stor att de olika ämnesinriktningarnas olika
jargong ger upphov till skilda diskursgemenskaper för den språkliga och den
matematiska linjen. Nyström (2000:51) säger om svenska förhållanden: ˮDe
genresystem som tas i bruk på olika gymnasieprogram varierar mycket, och
det kan finnas skäl att räkna med varje studieprogram som en egen gemenskap med sina egna språkliga mönsterˮ.
Av dels praktiska, dels statistiska skäl är det klokast att endast ta hänsyn
till basindelningen mellan språklig och matematisk linje vid materialurvalet.
För det första är indelningen i nyspråklig, språklig-samhällelig, matematiskfysisk, matematisk-biologisk och matematisk-samhällelig linje endast relevant åren 1990–1996. Examinanderna i period 2 hade inte haft tillfälle att
välja dessa linjer, och från och med 1997 har de som tar studentexamen gått
den reformerade gymnasieutbildningen där kursvalet är friare. För det andra
undersöker jag endast tio uppsatser per årgång vilket innebär att i genomsnitt
två uppsatser per årgång skulle komma från vardera av de fem linjerna, alltså
en så låg summa att den knappast kan hanteras statistiskt. Och för det tredje
skulle det innebära oproportionerligt mycket arbete att ta reda på vilken av
speciallinjerna varje elev gått på eftersom man för detta skulle behöva konsultera skolans elevlistor. Klassbeteckningen ger i detta fall ingen ledning;
eftersom klassindelningen skedde inför första året och mer specifik linje
valdes först inför andra året sammanfaller inte klassindelning och linjeval.
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Bara en minoritet av avgångseleverna 1990–1996 noterar själva på uppsatsens omslag förutom klass även vilken linje de gått.
Min slutsats angående gymnasiets olika linjer är att jag bör se till att mitt
urval blir representativt vad gäller fördelningen mellan de två baslinjerna,
matematisk och språklig. Detta är viktigt därför att eleverna antagligen fått
olika skrivvanor på dessa två linjer. Däremot är materialets fördelning mellan de mera specialiserade linjerna av underordnad betydelse.

5.1.3 Examenssituationen
De färöiska gymnasieeleverna har under hela min undersökningsperiod skrivit studentexamensuppsats i ämnet färöiska på i stort sett samma villkor som
man skrivit dansk studentexamensuppsats i Danmark: 12–13 års modersmålsundervisning avslutades med ett prov i uppsatsskrivande som inföll
under den skriftliga tentamensveckan i maj. Eventuellt gjorde man även ett
muntligt prov i textanalys och litteraturhistoria under den muntliga tentamensperioden från slutet av maj till midsommar. Uppsatsprovet skedde i
form av en för alla avgångselever gemensam salskrivning. Uppgifternas typ
har varierat något (se nedan avsnitt 5.3.2), men genomgående är att man har
fått flera ämnen att välja på (samma uppsättning för alla elever). Uppsatsämnen och eventuellt tillhörande textmaterial har utformats av en grupp ämneslärare och delades ut när eleverna tagit plats i examenslokalen; det fanns
alltså ingen förberedelsetid. Provtiden har under årens lopp varierat mellan
tre och sex timmar. Utifrån dels noteringar på omslaget till vissa uppsatsårgångar, dels kommunikation med minnesgoda lärare, har jag kunnat fastställa att provets längd på 1940-talet var fyra timmar, i min mellanperiod
1965–1974 fem timmar och slutligen under 1990-talet sex timmar. Eleven
var inte tvungen att sitta hela provtiden, men fick vanligen inte lämna lokalen under den första timmen av provet. Sedan 1974 har det varit tillåtet att ta
med sig ordböcker som hjälpmedel. I början kom främst Føroysk-donsk
orðabók av M. A. Jacobsen och Christian Matras ([1928]1961, supplement
1974) samt Jóhannes av Skarðis Donsk-føroysk orðabók (1967) ifråga. 1995
gav Hjalmar P. Petersen m.fl. ut en väsentligt omarbetad utgåva av den
gamla dansk-färöiska ordboken, och 1998 skrevs den helt nya Donskføroysk orðabók av Annfinnur í Skála m.fl. Året 1998 var också det år då
den första enspråkiga färöiska ordboken (FO) kom ut, och denna får numera
räknas som normerande för färöiskt skriftspråk och oumbärlig som hjälpmedel vid det här beskrivna provet. Andra tillåtna hjälpmedel infördes efterhand som tekniken utvecklas: År 1995 har en maskinskriven uppsats kommit
med i mitt urval, och från 1998 härstammar de första och enda två datorskrivna uppsatserna jag har i mitt material.
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5.2 Skribenterna
Följande avsnitt beskriver uppsatsskribenterna som grupp med avseende
främst på skrivvana, kön och ålder. I förlängningen syftar avsnittet även till
att utreda vilken del av Färöarnas befolkning avhandlingens resultat kan
tänkas vara representativt för. Avsnitten är ordnade efter fallande betydelse.

5.2.1 Skrivvana
Det färöiska liksom det danska gymnasiets avgångselever har alltid haft tämligen god skrivvana. I grundskolan läggs en solid grund med fokus på
rättstavning, korrekt böjning samt genomtänkt disposition av texter. Även de
allra första studenterna på det nya gymnasiet i Tórshavn bör ha tagit del av
den nyligen lagstadgade undervisningen i skriftlig färöiska på lägre skolstadier – om de inte haft oturen att ha enbart danskspråkiga lärare under skoltiden, vilket teoretiskt vore möjligt (jfr avsnitt 2.4). Den största skillnaden mellan den färöiska och danska grundskole- och gymnasieutbildningen har under min undersökningsperiod varit att ämnet färöiska tillkom i läroplanen på
Färöarna samtidigt som man bibehöll undervisningen i danska i näst intill
samma utsträckning som i egentliga Danmark22. Färingarna har alltså i princip alltid haft dubbelt upp av den undervisning i litteratur samt muntlig och
skriftlig framställning som brukar ingå i modersmålsämnet. De texter man
skrev i skolan var till en stor del uppsatser av samma typ som ovan nämnda
examensuppgifter (närmare beskrivning under 5.3.2). Det processinriktade
skrivandet hade till och med 1990-talet knappast vunnit insteg i den färöiska
skolvärlden över huvud taget. I den traditionella stilen skrev man däremot
mycket jämfört med det svenska gymnasiet.
Det var länge en principiell regel23 att man skrev 8 uppsatser per skolår i
ämnet färöiska och lika många i ämnet danska, vilket i stort sett innebar en
av dessa stora uppsatser varannan vecka. I första och andra ring skrevs en av
de åtta uppsatserna i en provsituation vid slutet av skolåret; övriga skrevs i
normalfallet som hemuppsatser. I tredje ring hölls prov i bl.a. färöisk uppsatsskrivning både vid jul, påsk och till studentexamen så att hemuppsatserna
bara blev fem. Det var inga korta texter man skrev, utan färöiska hemuppsat22

Under senare år har vissa inskränkningar i danskundervisningen gjorts i den färöiska självständighetsrörelsens anda. År 1999 drogs danskundervisningen in i årskurs två på gymnasiet,
medan gymnasisterna tidigare haft danskundervisning i samtliga årskurser med bara en veckotimme mindre än i egentliga Danmark. Slutprovet i danska var dock under hela 1990-talet
utformat som i resten av danska riket med samma uppsatsämnen till det skriftliga provet och i
regel danska bedömare både vid det skriftliga och muntliga provet. De färöiska avgångselevernas kapacitet i ämnet danska ska alltså i princip ha varit lika hög som hos elever med danska
som förstaspråk.
23
Beskrivningen i detta avsnitt grundar sig på vad jag själv upplevt under min gymnasietid i
Tórshavn samt personlig kommunikation med personer med erfarenhet av tidigare och senare
perioder i skolans historia.
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ser brukade bli minst lika långa som examensuppsatserna, d.v.s. under 1990talet i genomsnitt 1160 ord. Ämnena liknade dem man fick till examen; ofta
var det så att gamla examensämnen återanvändes till hemuppsatser under
följande år. För hemuppsatser hade man dock betydligt längre tid än för examensuppsatser, oftast 14 dagar.
För gymnasister med språklig inriktning ökade skrivvanan inte obetydligt
av att de även skrev hemuppsatser i engelska och tyska, i första fallet upp till
var tredje vecka, i det senare fallet kanske hälften så ofta. De engelska uppsatserna närmade sig ofta samma längd som modersmålsuppsatserna medan
kompetensen i tyska som tredje främmande språk var lägre och uppsatserna
därmed väsentligt kortare. Ibland kunde en hemuppsats ersättas av ett grupparbete av motsvarande längd och svårighetsgrad.
Under början av 1990-talet skrev man utöver alla dessa vanliga hemuppsatser under tredje skolåret även en större faktauppsats i ett av skolämnena;
valet gjordes av lärarkåren. Uppgiften var mera självständig än de vanliga
hemuppsatserna i så måtto att det specifika ämnet kunde väljas fritt och att
eleven förväntades själv leta fram relevant litteratur och annan information
om ämnet, genomföra någon mindre, empirisk undersökning samt dra egna
slutsatser. Längden skulle ligga kring 15–20 maskinskrivna sidor inklusive
illustrationer och litteraturlista. I och med omstruktureringen av skolsystemet
1994 ökade denna typ av faktabaserat skrivande på bekostnad av de traditionella hemuppsatserna.
Beroende på linje (se nästa avsnitt) tillkom utöver ovanstående diskursiva
skriftliga uppgifter även labbrapporter, matematikuppgifter med textförklaringar, övningar i översättning etc. Sammantaget stod varje elev under gymnasieåren alltså för en betydande textproduktion.

5.2.2 Kön
Elevernas kön är en faktor som först och främst noteras för att kontrollera
materialets representativitet i förhållande till respektive periods samlade
produktion av gymnasistuppsatser och till färöiskt språkbruk i övrigt. Föga
överraskande kan man göra två konstateranden: Med undantag för enstaka
spridda årgångar är de manliga eleverna i majoritet på skolan ända in på
1980-talet. Och så fort den matematiska linjen grundas blir övervikten av
manliga elever stor på denna linje, medan förhållandet är precis det omvända
på den språkliga linjen. I Tabell 1 visas förhållandet mellan kön och studieinriktning i mitt material. Observera att den matematiska linjen inte infördes
förrän 1949, vilket förklarar de låga siffrorna för denna linje jämfört med
den språkliga i period 1. Värdena anger absoluta tal men kan även tolkas
som procenttal då mitt urval består av 99 (period 1) respektive 100 uppsatser
för varje period.
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Tabell 1. Materialets fördelning över kön och studieprogram
Kvinnor
Språklig
1940–1949
1965–1974
1990–1999
Summa

21
25
42
88

Män
Matematisk
3
11
16
30

Totalt
24
36
58
118

Språklig

Matematisk

68
25
8
101

7
39
34
80

Totalt
75
64
42
181

I period 1 är de manliga eleverna 75 och de kvinnliga endast 24. I period 2
har andelen kvinnor ökat till 36 av 100. I period 3 slutligen är kvinnorna i
majoritet, 58 stycken mot 42 män i mitt material. Bortsett från period 1 är
det tydligt att flickor oftare väljer den språkliga linjen och pojkar oftare den
matematiska. Denna snedfördelning ökar till och med mellan period 2 och 3
om man räknar andelen kvinnliga elever som valt språklig respektive matematisk linje (och vice versa vad gäller manliga elever). Däremot innebär den
högre andelen kvinnor totalt att könsfördelningen på den matematiska linjen
blir jämnare med tiden.
Som bekant är det vanligt att en text i någon mån avspeglar skribentens
kön. Hultman & Westman (1977) har för gymnasisters del bland annat kunnat konstatera att flickor håller sig närmare förlagan än pojkar och använder
fler verb och pronomen. Är Hultmans & Westmans resultat överförbara på
färöiska förhållanden kan jag räkna med att en högre andel flickor bland
eleverna resulterar i flera verbfraser och därmed potentiellt flera belägg på
de sorters dativled jag vill undersöka. Samtidigt finns en liten risk att flera av
dativleden utgörs av personliga pronomen som har tvetydig kasusmarkering
(jfr avsnitt 3.2.3). På grund av de skillnader som förmodligen finns mellan
kvinnliga och manliga gymnasisters skrivande även på Färöarna är det viktigt att könsfördelningen i mitt material motsvarar könsfördelningen på
Føroya Studentaskúli totalt för respektive period. Detta säkrar jag genom att
göra en totalundersökning av period 1 och i övrigt använda slumpmässigt
urval (se vidare nedan 5.4). Samtidigt innebär snedfördelningen mellan könen på gymnasiet att min undersökning inte kan bli helt representativ för
något språkbruk utanför gymnasieskolan, där könsfördelningen är annorlunda.

5.2.3 Ålder
Gymnasieåldern är ungefär densamma på Färöarna som i Sverige. Skillnaden har varit möjligheten att gå tio år i grundskolan i stället för nio (jfr 5.1.1
ovan) och att det har varit tämligen vanligt att jobba någon tid efter grundskolan innan man fortsatt sin utbildning. Åldersspannet inom varje årgång i
mitt material är därför vidare än i typiska svenska avgångsklasser, och det är
högst normalt att examinanderna är 20 år.
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I Jespersen (1987:96 ff.) anges varje elevs födelsedatum. Man kan konstatera att åldersspridningen hos de nyblivna studenterna var större under min
första undersökningsperiod än senare. Under skolans första år fanns ett uppdämt behov av gymnasial utbildning och folk som väntat länge efter avslutad
folk- och realskola tog nu chansen (jfr Jespersen 1987:22). Den äldsta personen var 28 år när han tog studenten. Å andra sidan fanns det på 1940-talet en
större möjlighet för begåvade elever att ta sig genom skoltiden snabbare än
genomsnittet så att vissa elever lyckades ta studentexamen redan som 17åringar. Även i min andra undersökningsperiod finns det ett fåtal äldre elever; av de sammanlagt 440 som tog examen var åtta stycken 23 år eller äldre.
Övriga var mellan 18 och 22 år. I den sista perioden förmodar jag att personer som väntat med vidare utbildning mera än ett år efter grundskolan snarare söker sig till HF-utbildningen än till gymnasiet. Under 18 år ska inga
examinander kunna vara, och åldrar över 22 bör vara mycket ovanliga.
Sammanfattningsvis ligger genomsnittsåldern på skribenterna i mitt material
tämligen stabilt kring 20 år.

5.2.4 Övrigt
I föreliggande undersökning har jag valt att inte ta hänsyn till social bakgrund. Man får räkna med en viss social snedrekrytering till det färöiska
gymnasiet till fördel för de övre sociala skikten och i synnerhet familjer med
högre utbildning. En antydan om detta ger elevernas geografiska härkomst
som behandlas i nästa stycke. Dryga hälften av eleverna kommer från huvudstaden, där exempelvis de flesta högre statliga tjänster finns, men bara en
tredjedel av befolkningen bor (se vidare Jespersen 1987:22). De närmare
sociala omständigheterna är svåra att utreda speciellt för eleverna från de
första två undersökningsperioderna. Vidare tycks mig en indelning efter
socialklass föga relevant. Det finns knappast någon tidigare forskning som
ger anledning att tro att Färöarnas förhållandevis små sociala skillnader
skulle ge avtryck i kasusbruket. Något egentligt klassamhälle så som det
uppträder bl.a. i Sveriges städer har inte funnits på Färöarna. Därmed är det
knappast påkallat att räkna med någon motsvarighet till exempelvis den korrelation mellan socialklass och dialektdrag som syns hos Nordberg (1970)
och Sundgren (2002).
Den språkliga variation på Färöarna som uppmärksammats i tidigare
forskning är i stället först och främst geografiskt betingad, se Þráinsson m.fl.
(2004:339–368) och referenser där. För att eventuella dialektala egenheter i
kasusbruket inte ska framträda oproportionellt kraftigt är det önskvärt att
materialet har en viss spridning över öarna. Varje elevs hemort framgår av
den förteckning över personer som tagit examen vid Føroya Studentaskúli og
HF-skeið som finns hos Jespersen (1987:96 ff.). För eleverna i min tredje
undersökningsperiod, som ju inte finns med i den skriften, skulle det förmodligen gå att få en motsvarande översikt från skolan. Utifrån listan hos
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Jespersen vet jag att drygt hälften av studenterna 1940–1949 kom från Tórshavn eller södra Streymoy, ca 15 % från Suðuroy, 10 % från Eysturoy och
8 % vardera från norra Streymoy och från Norðuroyggjar24. De västligaste
öarna samt Sandoy och Skúvoy är mycket svagt representerade. I period 2
ligger andelen elever från södra Streymoy inklusive Tórshavn kvar på 52 %,
andelen ungdomar från Eysturoy har fördubblats medan andelen från Suðuroy halverats. Sandoy har halkat långt efter med bara en procent av studenterna, medan övriga områden har kring 8 % vardera. I period 3 räknar jag med
att fortfarande runt hälften av eleverna är bördiga från Tórshavn. Vidare vet
jag att jag i stort sett saknar skribenter från Eysturoy och Norðuroyggjar
eftersom dessa, såvida där finns plats, söker sig till det 1982 grundade gymnasiet i Kambsdalur vid Gøtugjógv på Eysturoy. Studentexamensuppsatserna
från gymnasiet i Kambsdalur har tyvärr inte arkiverats, och jag har därför
inte haft någon möjlighet att komplettera mitt material i period 3 med uppsatser därifrån. Fördelningen mellan södra Färöarna, västra Färöarna och
norra Streymoy borde vara relativt jämn. Sammanfattningsvis har jag ett
geografiskt någorlunda heltäckande material för period 1 och 2, medan uppsatser från nordöstra Färöarna i stort sett saknas för period 3.
Urvalet jag gör från ovan beskrivna population kan beräknas vara helt representativt (jfr avsnitt 5.4) vilket bekräftas av en kontroll som genomförts
för period 2. Fluktuationen i grundpopulationen vad gäller andelen elever
från olika områden bör inte vara något problem, trots att undersökningens
slutresultat gärna ska vara rättvisande för färöiska gymnasieungdomar i allmänhet. Jakobsen (1995) finner i sin undersökning av kasusbruket vid ett
urval verb hos gymnasie- och HF-elever över hela Färöarna en antydan om
att folk från Vágar, Sandoy och Suðuroy har det språkhistoriskt mest korrekta kasusvalet medan eleverna från södra Streymoy är mest nyskapande
alternativt osäkra i sitt kasusbruk. Jag kan konstatera att båda dessa ytterligheter finns väl företrädda i mitt material under alla tre undersökningsperioderna. I övrigt finns ingen anledning att tro att de dialektskillnader som finns
på Färöarna skulle beröra kasusbruket i någon större utsträckning.
Jag har även avstått från att sätta elevernas bruk av dativ i relation till det
betyg deras uppsatser fått. Detta vore en intressant uppgift och skulle mycket
väl låta sig göras, då elevernas avgångsbetyg genom åren finns dokumenterade i skolans rullor. (Man finge dock ta hänsyn till att skolbetyg får betraktas
som känslig information, speciellt i ett litet samhälle som Färöarnas, där
ˮalla känner allaˮ och de vars betyg lämnas ut kan känna sig uthängda trots
att vetenskaplig sekretess utlovas.) Emellertid behövs först en basundersökning på ett sorts genomsnittligt språkbruk för att kunna definiera relevanta
grammatiska kategorier och se vilka frågeställningar som utkristalliserar sig.
24

Norðuroyggjar är den på Färöarna gängse samlingsbeteckningen för Kalsoy, Kunoy,
Borðoy, Viðoy, Svínoy och Fugloy. Dessa öar fungerar i mångt och mycket som en kulturell
och språklig enhet.
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Föreliggande avhandling är ämnad att utgöra denna bas. Detaljstudier av
relationen mellan kasusbruk och olika specifika faktorer såsom här nämnda
betyg, kön, socialklass och geografisk härkomst får utföras i en annan och
senare undersökning.

5.3 Texterna
I detta avsnitt kommer jag att beskriva de studentexamensuppsatser jag excerperat, som texter betraktat. Först redogör jag för i vilken fysisk form uppsatserna föreligger, för att sedan gå in på deras textuella egenskaper. Anledningen till att jag intresserar mig för det sistnämnda är tanken att framför allt
en viss texttyp eller genre skulle kunna ge återspeglingar i olika delar av
språkbruket, däribland dativbruket. Uppsatsernas texttyp och genre diskuteras följaktligen tämligen ingående för att ge en uppfattning om i vilken utsträckning materialet från de olika perioderna verkligen är jämförbart.

5.3.1 Fysisk form
Uppsatserna föreligger i originalskick, d.v.s. (med undantag för några enstaka av 1990-talets uppsatser, som skrivits på maskin respektive bärbar
dator) handskrivna och i de allra flesta fall utan noteringar eller kommentarer
från någon lärare. Oftast har eleven hunnit renskriva sitt textutkast, så att
slutresultatet är mycket väl läsligt. I de fall när bara kladd har skrivits (eller
åtminstone bara kladd bevarats, så som i årgångarna 1947–1949) stöter man
på vissa tolkningsproblem. Sidornas och därmed avsnittens ordningsföljd är
inte alltid självklar, och det förekommer exempelvis att samma textavsnitt
upprepas på olika sidor, varför man då måste avgöra vilket som är tänkt att
vara slutversionen. Ibland börjar eleven med ett uppsatsämne för att efter en
stund ändra sig och starta om på ett annat ämne. I möjligaste mån försöker
jag urskilja en sammanhängande och fullständig text bland olika ansatser
och ändringar, markerar i min kopia vilka delar jag räknar hit och utgår sedan från denna rekonstruerade version i mitt fortsatta arbete. Att skribenten
stryker över mycket eller till och med skriver ny text direkt ovanpå den
första versionen gör vissa uppsatser svåra, men ingalunda omöjliga att tolka.
En enda uppsats, från 1949, har jag inte lyckats läsa, just därför att texten är
skriven i två lager som inte går att skilja från varandra varken i kopia eller
original. Annars händer det någon enstaka gång att jag haft svårt att tyda
enskilda ord eller att en ändelse är slarvigt och tvetydigt skriven, men detta
hör till undantagen och påverkar knappast resultatet av min undersökning.
Ursprungsmaterialet finns inte i digitaliserad form. Jag har avstått från att
skriva in uppsatserna på dator eftersom detta skulle ha krävt större resurser
än jag haft tillgång till och mödan inte står i proportion till den nytta jag
inom ramen för föreliggande studie skulle ha av att kunna göra maskinella
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sökningar på hela textmassan. Däremot har jag skapat en digital korpus med
de belägg min studie bygger på. Alla belägg på potentiella dativkontexter
tillsammans med den närmaste omgivande texten (d.v.s. åtminstone hela
satsen och helst hela meningen) samt uppgift om beläggets ursprung finns
alltså lagrade som sökbar datafil.

5.3.2 Textuella egenskaper
Detta avsnitt kommer att ägnas åt att beskriva uppsatsernas ämnen, genrer
och texttyp. Läsaren är inför senare delar av avhandlingen betjänt av att ha
ett hum om uppsatsmaterialets innehåll och textuella egenskaper. Men framför allt behöver jämförbarheten mellan undersökningsperioderna diskuteras,
då det finns anledning att räkna med en koppling från både uppgiftsformulering, texttyp och genre till dativbruk: Uppgiftsformuleringen vid provet föreskriver eller åtminstone föranleder en genre, genrevalet har direkt effekt på
texttyp, och texttyp i sin tur yttrar sig i bl.a. syntaktiska detaljer (Nyström
2000:30).
Först vill jag ge en kort översikt över vad de färöiska gymnasisterna fått
skriva om vid examen. Under 1940-talet gavs vid varje prov tre nakna rubriker att välja emellan som uppsatsämne, utan ytterligare skrivanvisningar
eller textmaterial25. En av dessa uppgifter hörde i stort sett varje år till områdena litteratur eller språkvetenskap. Ett annat ämne berörde vanligen något
konkret fenomen. Under första halvan av perioden begränsades diskussionen
till hemlandet med rubriker såsom ˮMed vilka redskap och i vilka vatten
fiskar färingarna [nu] och har fiskat [förr]?ˮ Senare stryks denna inskränkning och man får titlar såsom ˮFiske i nutidenˮ. Det tredje ämnet brukade
vara av mera filosofisk/psykologisk karaktär med frågor såsom ˮVad är det
som binder samman människor till en nation?ˮ. Under andra hälften av
1940-talet kan man skönja en ökad strävan efter samtidsrelevans med titlar
som ˮArbetarrörelserˮ. Slutligen ger periodens sista årgång en fingervisning
om vad som komma skall i framtiden: Då ges för första gången en berättande
uppgift, nämligen ˮMina framtidsplanerˮ. Innovationen måste ha förbryllat
examinanderna – bara en elev törs välja detta senare säkert publikfriande
ämne. Populärast bland de tre huvudsakliga ämnestyperna var annars utan
tvekan de praktiska frågorna: När möjligheten finns väljer i genomsnitt över
fem personer denna uppgift. De mera teoretiska sociala ämnena drar näst
25

De färöiska uppsatsämnena under perioden 1940–1949 är mycket lika dem som gavs i
Sverige vid samma tid. Den skillnad som man kan utläsa av Hugo (1959) är dels att de
svenska gymnasisterna hade flera ämnen att välja bland, dels att en stor majoritet av rubrikerna tycks kräva att eleven kan redovisa under skoltiden inhämtade kunskaper. Vidare ser man
redan på 1930-talet spridda exempel på att svenska uppgiftskonstruktörer ger en kortare (ca 5
rader) kontext till uppgiften, tillåter textuella hjälpmedel såsom Bibeln och psalmboken,
formulerar exakta krav på exempelvis argumentation eller uppmuntrar till en viss genre annan
än skoluppsats. Långt vanligast är emellertid, liksom på Färöarna, att eleverna endast får en
naken rubrik som ledtråd.
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flest skribenter, i genomsnitt närmare tre per år. Som en jämförelse är de
som föredrar språkliga/litterära ämnen färre än två om året.
Under period 2, 1965–1974, var ämnena tre eller fyra och bestod fortfarande endast av rubrik. De mest relevanta innehållsliga kategorierna verkar
vara färöiska samhällsfrågor, nordiskt samarbete, världspolitik, litteratur och
folklivsskildringar. De tre första ämnestyperna skulle kunna sammanfattas
som samhällsorienterande ämnen, men i och med att alla tre typer kan förekomma samma år måste de av uppgiftskonstruktörerna ha uppfattats som
skilda kategorier. Dessa tre samt litteraturämnena är i princip representerade
under hela perioden. (Förvånande nog saknas dock de för genren uppsats så
typiska litteraturämnena år 1968 och 1974.) Den berättande uppsatstypen
införs däremot först 1970 men återkommer sedan varje år perioden ut. Den
tidigare så omtyckta filosofisk/psykologiska uppgiftstypen används för sista
gången vid periodens första examenstillfälle, 1965. Att få skriva berättande
text verkar vara populärt bland gymnasisterna; i genomsnitt väljer knappt
fyra av tio elever varje årgång dessa ämnen när det finns möjlighet. Detta är
exakt i nivå med populariteten hos de färöiska samhällsfrågorna. I och med
att även de berättande texterna är färöiska folklivsskildringar är det tänkbart
att den nationella aspekten betyder lika mycket som texttypen för att skapa
intresse för ämneskategorin ifråga. I så fall borde de särfäröiska ämnena slås
ihop till en typ. Den här presenterade indelningen har dock vissa fördelar i
senare diskussioner och bibehålls därför. Även världspolitiken engagerar på
1960- och 1970-talen, vilket märks på de i genomsnitt dryga tre av mina tio
skribenter per årgång som väljer sådana ämnen när de ges. Motsvarande
siffra för frågor om nordiskt samarbete ligger på 2,6. Som jämförelse väljs
litteraturämnena bara av två av tio skribenter per år.
När period 3 börjar har texthäften införts som inspiration för skrivandet.
Ämnena att välja emellan har blivit flera – fem 1998 och sex alla övriga år –
men har samtidigt likriktats i så mån att alla uppgifter inkluderar någon typ
av textanalys (här får man betrakta även bilder som ˮtexterˮ eftersom frågeställningarna kring dem är desamma som kring skrivna texter). Oftast krävs
även ett personligt ställningstagande till utsagorna i de valda texterna, gärna
som avslutning av en diskussion som inkluderar dels textens påståenden,
dels elevens egna kunskaper och erfarenheter. Skillnaden mellan uppgifterna
ligger huvudsakligen i om utgångstexterna tillhör bruksprosan, vilket så gott
som alltid föranleder ett referat och en argumentationsanalys, eller om de är
skönlitterära. Poängen med skönlitterära ämnen kan vara antingen tolkning
av budskapet (gäller framför allt traditionell lyrik) eller redovisning av genretypiska drag och särskilda verkningsmedel (gäller speciellt när genren är
något ovanligare i skolsammanhang, såsom sagor eller bilder). Det innehållsliga temat varierar också. Bruksprosatexter tenderar att generera en mera nuoch framtidsorienterad, samhällstillvänd debatt, medan skönlitteraturen oftare ger personliga skildringar av allmänmänskliga problem som kan diskuteras i filosofisk-individualistisk anda. Överlägset populärast är det att skriva
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utifrån debattartiklar och liknande bruksprosa; dessa ämnen får i genomsnitt
över tre skribenter vardera beräknat på mitt urval. På andra plats kommer
ämnen där analysen gäller sagor, sägner eller liknande folkdiktning. Sådana
ges bara fem gånger under perioden, men då väljs de av sammanlagt 11 elever. Noveller och romanutdrag förekommer varje år bland inspirationstexterna, men är måttligt omtyckta och har ett genomsnitt på 1,6 skribenter per
ämne. Från och med 1991 ges varje år en uppgift i anslutning till en bild,
men detta verkar upplevas som ett otryggt val som genomsnittligen bara en
skribent per årgång vågar sig på. Allra sist på popularitetslistan ligger analys
och tolkning av lyrik. Denna uppgiftstyp finns representerad i vartenda texthäfte, ofta med flera ämnen samma år, men i mitt material ligger det genomsnittliga antalet skribenter för varje lyrikuppgift på 0,9.
Som synes har man på Føroya Studentaskúli efterhand genomfört vissa
förändringar i uppgiftstypen till examensprovet i färöiska, speciellt mellan
min period 2 och 3. Frågan är om den textstrukturella skillnaden mellan de
olika periodernas uppsatser är så stor att de inte är jämförbara. Som tidigare
färöisk gymnasieelev anser jag mig själv vara väl förtrogen med textmönstret för genren uppsats. Min personliga bedömning är att en färöisk
gymnasieelev från vilken av mina undersökningsperioder som helst skulle
känna igen denna genre i hela resten av mitt material, även om skillnaderna
olika alster emellan är tydliga. Berge (1988:137) stödjer detta mitt intryck
när han om den norska skoluppsatsen, vilken är mycket lik den färöiska,
skriver att den uppvisar en egendomlig kontinuitet. Han fortsätter: ˮMed
visse forbehold har jeg kunnet hevde at genren ’skolestil’ er blitt en egen
institusjon.ˮ
För att undersöka likheter och olikheter i mitt material mera i detalj behövs emellertid mera finindelade klassificeringsmetoder än Berges. Lämpliga mallar för detta finns hos Lötmarker (2004) och Nyström (2000) som
båda undersökt textmönstren i gymnasistuppsatser. Lötmarker kartlägger i
sin avhandling uppgiftstyper och genrerepertoar inom det svenska läroverket
från början av 1800-talet till 1960-talet. Nyström utför en textlingvistisk
studie av svenska gymnasisters skrivande på 1990-talet, både i och utanför
skolan. Fördelen med Lötmarkers avhandling är att de skrivuppgifter hon
intresserar sig för liknar mitt material mera än Nyströms. Nyström däremot
reder mera omsorgsfullt ut begreppen genrestatus, texttyp och genre samt
ställer upp de genrer hon hittar bland sina elevtexter i ett sammanhållet system (för en översikt se Nyström 2000:55 Tablå 1). I det följande ska mitt
material ställas i relation till både Nyströms analysmodell och Lötmarkers
översikt.
5.3.2.1 Genrestatus
Nyström (2000) arbetar med tre nivåer för kategorisering av textmönster.
Den mest övergripande nivån kallar hon genrestatus. Genrestatusen bestäms
av ˮgenrernas relation till språkverklighetenˮ (Nyström 2000:51). Om texten
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direkt imiterar språkverkligheten utanför skolan har den genrestatus 1, om
genren ˮkräver förtrogenhet med skolans speciella villkor för att identifierasˮ
(Nyström 2000:51) gäller genrestatus 2, och slutligen har Nyström i sitt
material en del texter som inte tycks representera någon känd genre och därför sammanförs i genrestatus 3. För mitt material är genrestatus 2 den enda
aktuella. Inom det färöiska gymnasiet kan flertalet texter som eleverna producerar rubriceras som ˮuppsatsen Uppsatsˮ. Uppsats, på färöiska stílur, är
inom den färöiska skolvärlden en genre i sig i den meningen som Nyström
(2000:49) lägger i ordet: ˮGenren kan alltså kännas igen och namnges av de
språkbrukare som har tillgång till den språksituation där genren förekommerˮ. Däremot är det till examen aldrig tal om att uppsatsskrivaren ska försöka härma någon från andra sociala sammanhang känd genre. Som nedan
framgår tilldelas examinanderna under mina första två undersökningsperioder endast en naken rubrik och denna anger det innehållsliga ämnet.
Genren, uppsats, tas fullständigt för given. I den sista perioden ges utförligare instruktioner till uppgiften, men vilken övergripande genre som efterfrågas problematiseras heller inte här.26 Jag har inte sett något exempel i
uppsatserna på genreklassificering eller andra intentionsmarkörer (Nyström
2000:53) som visar att en skribent självmant riktat in sig på en annan genre
än uppsats. Med Nyströms termer saknar därmed så gott som alla elevtexter i
det färöiska gymnasiet anknytning till språkverkligheten utanför skolan och
bör ha genrestatus 2. Undantag bildar eventuellt ett litet antal berättande
texter från undersökningsperiod 2, vars genre berättelse enligt Nyström ser
likadan ut i skolan som vardagslivet utanför densamma. Det är emellertid
tveksamt om Nyström alls skulle vilja genrebestämma de aktuella uppsatserna, eftersom hon lägger stor vikt vid genreetiketter i uppgiftsformuleringen
eller i själva elevtexten (Nyström 2000:52 f.), något som här saknas.
5.3.2.2 Texttyp
Tvärs över distinktionen mellan olika genrestatus delar Nyström (2000:54)
även in sitt material efter ˮövergripande kommunikativt syfteˮ, som ger
ˮtexttypsliknande kategorierˮ. Att Nyström inte gärna vill kalla kategorierna
texttyper rakt av beror på att texttyp enligt henne bestäms av en given samling språkliga drag, och att olika avsnitt i en text kan tillhöra olika texttyper
(Nyström 2000:30). Det övergripande kommunikativa syftet däremot bör
vara enhetligt för varje text. Samtidigt är de två egenskaperna hos texten
avhängiga av varandra i och med att det kommunikativa syftet bestämmer
vilken texttyp som blir dominerande. Trots denna termutredning väljer Nyström att benämna sina tre slag av kommunikativt syfte med vanliga texttyp26
Som jämförelse kan nämnas att specifika genrer från vardagen utanför skolan efterlystes i
enstaka fall i det svenska läroverkets prov redan på 1930-talet (Lötmarker 2004:90 ff.). Från
samma period härstammar de skrivanvisningar utöver ämnesrubrik som givits vid läroverkets
studentexamen (Lötmarker 2004:74 f.).
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setiketter: De två diskursiva typerna diskuterande och redovisande samt den
fristående typen berättande. Definitionen av diskursiv text är enligt Svensson (1995:163) ˮresonerande och analyserande texter som ger en sammanhängande bild av någon del av verklighetenˮ. Nyström (2000:57 f.) återger
Svenssons definition och fortsätter själv: ˮTextkategorierna diskuterande och
redovisande skiljs från varandra av sitt kommunikativa syfte. De diskuterande texterna syftar till att problematisera ett fenomen eller till att framföra
en eller flera personers åsikter i någon frågaˮ.
Texttyp är också den textlingvistiska nivå där Lötmarker (2004) träder in i
diskussionen. Ett av syftena med hennes avhandling är att redovisa hur olika
typer av uppsatser benämndes och definierades i det svenska läroverket från
början av 1800-talet till 1960-talet. Kontentan är att man i 1900-talets läroverk delade in uppsatser dels efter uppgiftsämne, dels efter framställningssätt. Uppsatsämnena betraktades som antingen fackämnen eller allmänna
ämnen (Lötmarker 2004:66 f.), beroende på hur stark anknytning frågan
hade till skolundervisningen. Framställningssätten ungefär från sekelskiftet
och framåt var berättande, beskrivande och undersökande (Lötmarker
2004:224). Åtminstone till studentexamen förväntades eleverna i högre grad
använda undersökande texttyp (Lötmarker 2004:86 ff., 107, 249 m.fl. ställen). Alla framställningssätt verkar i princip ha kunnat användas för båda
ämnestyperna, men att förhållandet mellan ämnestyp och framställningssätt
var självklart illustrerar Lötmarker i sitt avsnitt 6.1.3.
För min del är det inte aktuellt att försöka bestämma texttypen i varje
uppsats såsom Nyström (2000) definierar den termen. Det skulle i så fall ske
med en brett upplagd språklig analys, vilket skulle kräva resurser som inte
står i rimlig proportion till mitt behov av att ha en strikt empiriskt grundad
indelning av texterna efter just texttyper. Däremot är det realistiskt att undersöka uppsatsernas kommunikativa syfte, framställningssätt eller ämnestyp,
eftersom dessa egenskaper enligt Nyström respektive Lötmarker verkar
kunna bestämmas på ett mera intuitivt och därmed mera tidseffektivt sätt.
Frågan är hur de tre egenskaperna förhåller sig till varandra och vilken som
är mest relevant att grunda en indelning av just mitt material på.
I grunden kan man välja mellan två olika perspektiv, antingen skribentens
eller uppgiftskonstruktörens. Nyströms kategoriseringssystem tar fasta på
om eleven i sin text i första hand försöker återge något han/hon tillägnat sig
inom undervisningen i gymnasiet (i så fall är texten redovisande), om uppsatsen snarare innehåller elevens egna tankar och argument (i så fall är texten diskuterande) eller om eleven inte alls fokuserar på fakta och argumentation utan vill fängsla läsaren med en historia (i så fall är texten berättande).
Samma synvinkel har Lötmarker (2004:224) i den beskrivningsmodell som
tar fasta på framställningssätt. En tänkbar syntes av dessa två modeller är väl
att Nyströms tredelning täcker Lötmarkers, så att beskrivande uppsatser
(Lötmarkers system) har mest redovisande texttyp (Nyströms system) och
undersökande uppsatser (Lötmarker) är övervägande diskuterande (Ny127

ström). Läroverkets berättande texter slutligen bör representera samma kategori som dagens berättande texter.
Lötmarkers andra kategoriseringssystem däremot, som delar in uppsatserna efter ämnestyp, utgår från uppgiftskonstruktörens synvinkel. Skillnaden mellan allmänt ämne och fackämne beror på om uppgiftsformuleringen signalerar intresse för kunskaper och åsikter som eleven rimligen kan ha förvärvat utanför skolan, eller om bara skollärdom efterfrågas.
Catharina Nyström har också i personlig kommunikation föreslagit ett alternativt tillvägagångssätt för gruppering av uppsatser där skribenten själv inte
sätter någon genreetikett på sin text. Enligt hennes uppfattning kan man då
utgå ifrån de möjligheter uppsatsämnet ger. Tillåter ämnesformuleringen
diskussion kan den resulterande uppsatsen kallas diskuterande utan att man i
detalj studerar hur mycket eleven utnyttjar denna möjlighet. Är ämnet sådant
att en genomsnittlig gymnasist inte kan argumentera kring det bör texten bli
redovisande. Och inbjuder ämnesformuleringen till att skriva en berättelse
kan man räkna med att eleven gör det. Detta tillvägagångssätt, där man avgör uppsatsers kommunikativa syfte utan att granska den enskilda textens
detaljer, blir godtagbart om man utgår ifrån att eleverna och de lärare som
formulerar uppgifterna har samma föreställning om examinationskrav och
möjliga examinationssätt. Berge (1988:16 ff.) skriver om det norska gymnasiet att hela examenssystemet grundar sig på att uppgiftskonstruktören och
uppsatsskribenten delar bilden av en standardiserad genre. Denna beskrivning kan rimligen överföras på de färöiska förhållandena under min undersökningsperiod, då det färöiska skol- och examinationssystemet uppvisat
stora likheter med det norska där Berge gjort sina iakttagelser. Nyströms
alternativa modell för bestämning av kommunikativt syfte bör alltså vara
användbar på mitt material. Den skulle yttermera kunna förenas med
Lötmarkers indelning i fackämnen och allmänna ämnen på så vis att fackämnen åtminstone i mitt material oftast ger redovisande uppsatser och allmänna ämnen diskuterande eller i enstaka fall berättande texter.
De två modeller för gruppering av uppsatser som tar elevens perspektiv
har fördelen att de ger en mera direkt koppling till texternas faktiska utformning. Det tycks rimligt att språket påverkas mera av vad skribenten faktiskt
önskar att förmedla än av vad han/hon förväntas eller teoretiskt skulle kunna
ägna sig åt. Nackdelen är den svårighet det innebär att bedöma det dominerande kommunikativa syftet från text till text. Är ett visst avsnitt menat som
fakta eller argument, och vilken typ upptar den största delen av texten? Väljer man i stället en av de två modellerna som utgår från uppgiftsformuleringen behöver man bara göra ett begränsat antal bedömningar för
varje årgång, nämligen lika många som antalet olika uppsatsämnen. Tolkningen av ämnenas syfte blir, liksom en tolkning av elevens kommunikativa
mål, alltid något subjektiv. Emellertid har Färöarnas språk och samhälle
sedan 1940 inte förändrats mera än att man även idag kan bedöma om ett
ämne från period 1 eller 2 tillåter berättande stil eller om svarstexten måste
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bli diskursiv. Likaså är skolundervisningen sig så lik att man fortfarande har
en relativt säker uppfattning om vad som ingick i de olika skolämnena och
vilka områden som inte berördes i undervisningen.
På grund av de praktiska fördelarna med en kategorisering av uppsatsämnen snarare än individuella uppsatser använder jag i det följande en sådan. I
valet mellan Lötmarkers indelning i fackämnen och allmänna ämnen kontra
Nyströms modell med diskuterande, redovisande och berättande uppgifter
föredrar jag den senare. Det tycks mycket relevant att skilja berättande texter
från de båda typerna av diskursiv text då stilskillnaderna är så markanta.
Indelningen efter olika stark undervisningsanknytning får man ändå, då jag
som tidigare nämnt räknar med att fackämnen framkallar redovisande svar
och allmänna ämnen diskuterande svar. Samtidigt signalerar Nyströms termer starkare den koppling till texternas faktiska utformning (i motsats till
intentionerna bakom den) som jag trots allt är mån om att fånga, även om
den blir indirekt.
Så till den faktiska kategoriseringen av mitt material. Jag kommer i detta
avsnitt att redovisa vilket syfte jag ser hos olika typer av ämnen. När uppsatserna av en viss kategori har uppenbara gemensamma stildrag nämner jag
även detta för att läsaren ska få en fylligare bild. I period 1 räknar jag alla
ämnen om litteratur eller språkhistoria som redovisande. Uppsatser om konkreta företeelser i det färöiska samhället eller om psykologiska/filosofiska
frågor kallar jag diskuterande trots att 1940-talets elever så gott som aldrig
språkligt signalerar egna åsikter utan hela tiden ger sken av att anföra rena
fakta27. Ett berättande ämne dyker inte upp förrän 1949 och väljs då endast
av en elev. Under period 2 finns samma typ av redovisande litterära och
(språk-)historiska ämnen. De samhällsorienterade frågorna genererar enligt
min bedömning diskuterande uppsatser. Eleverna har visserligen även här få
explicita argumentationsmarkörer men signalerar egna åsikter med en betydligt mera agiterande stil än under period 1. Slutligen återkommer under
27
Vid de ”filosofiska” ämnena kan man tänka sig både att eleven refererar lärarens tidigare
utläggningar i ämnet och att han/hon för egna resonemang, så att både redovisande och diskuterande texttyp är tänkbara. Det var emellertid vid genomläsning av materialet påfallande, att
flera av eleverna som ett år valde samma rubrik av denna typ anförde liknande förslag, och
man kan därför misstänka att även detta var ämnen som behandlats i undervisningen. För att
kunna göra en något säkrare bedömning av texttypen har jag gjort ett stickprov och detaljgranskat alla fem uppsatser som 1942 hade rubriken ”Vad är det som binder samman människor till en nation?” för att se vilka faktorer eleverna drog fram som relevanta för nationalitetskänslan. Vad som skulle räknas som samma faktor bestämde jag förstås delvis godtyckligt. Det visade sig att en av synpunkterna anfördes av samtliga fem elever, två anfördes av tre
elever, tre av två personer och fyra påståenden var någon elev ensam om. Min bedömning är
att vissa av de påståenden som framförs i dessa uppsatser måste härstamma från gemensam
undervisning, medan en del kan vara elevens egna tankar. Men å andra sidan kan man förstås
inte utesluta att de elever som inte nämner ett visst förhållande glömt någon del av undervisningen. Det närmaste jag kommer en texttypsbestämning på dessa grunder är att rubriker av
den tredje, ”filosofiska” typen genererar ett mellanting mellan redovisande och diskuterande
text. Eftersom trots allt möjligheten att argumentera finns, för jag dessa uppsatser till de diskuterande enligt Nyströms muntliga råd.
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denna period en typ av uppsatsrubrik som består av enbart beteckningen på
någon särfäröisk praktisk aktivitet såsom Grind ’valfångst’ eller Á floti ’på
fisketur’. De uppmuntrar till att skriva berättelser. Samtliga elever som väljer
dessa ämnen skriver också berättelser, vilka kännetecknas av ett kronologiskt förlopp och frånvaro av faktauppräkning eller direkt/indirekt argumentation. På 1990-talet är alla ämnen diskuterande. Argumentationen framhävs
med explicita åsiktsmarkörer och berättande eller faktaredovisande inslag
inordnas under detta övergripande syfte.
Tabell 2 visar hur många uppsatser i varje period som skrivs inom respektive ämnestyp.
Tabell 2. Uppsatstyper i materialet

Redovisande
Diskuterande
Berättande

1940–1949

1965–1974

1990–1999

Summa

18
80
1

15
66
19

0
100
0

33
246
20

Översikten i Tabell 2 ger vid handen att vissa glidningar i uppsatstyp har
skett under årens lopp, men att dessa inte är av så stora mått att materialet
från de olika perioderna inte skulle vara jämförbart. De diskursiva uppsatserna (redovisande och diskuterande tillsammans) är alltid i överväldigande majoritet gentemot de berättande. Bland de diskursiva texterna i sin tur
överväger den diskuterande typen stort i alla perioder. Jag vill här påminna
om att siffrorna i grunden gäller olika typer av uppsatsämnen så som jag med
dagens ögon tolkar dem. Resultatet har ändå en vidare bäring då examinanderna kan förväntas välja ˮövergripande kommunikativt syfteˮ (med Nyströms term) i enlighet med uppgiftskonstruktörens intentioner. Det kommunikativa syftet i sin tur bestämmer vilken egentlig texttyp som blir dominerande i uppsatsen. Och texttypen i sin tur yttrar sig i en viss uppsättning
språkliga drag, varav en del kan ha koppling till kasusbruket.
5.3.2.3 Genrer
Antalet olika genrer som är representerade i mitt material är tämligen lågt,
speciellt jämfört med Nyströms (2000) undersökning. Visserligen har Nyström anledning att etablera flera genrer för sin undersökning eftersom hon
förutom uppsatser från nationella provet i svenska även använder texter som
eleverna själva valt ut och i många fall skrivit utanför skolan – ett mycket
heterogent material. Men även nationella prov i svenska stimulerar till en
bredare genrerepertoar än de färöiska uppsatsämnena. I Sverige efterfrågas
en viss genre explicit för varje uppgift, på Färöarna talar man på sin höjd och
endast i min sista undersökningsperiod om vilka deluppgifter som är obligatoriska (t.ex. referat, argumentationsanalys, egna åsikter), men sätter aldrig
ut en genreetikett.
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Trots de stora skillnaderna mellan skrivundervisningen i Sverige och på
Färöarna fungerar den genrerepertoar Nyström ställer upp tämligen väl på
mitt material. De diskuterande uppsatserna från de två första undersökningsperioderna passar väl in i genren utredande uppsats. De redovisande uppsatserna från period 1 och 2 bör snarast klassificeras som inramad faktaredovisning. Andra periodens berättande texter hör hemma i genren berättelse, en
term som hos Nyström har en mera specifik innebörd än i allmänt språkbruk:
I min framställning används ordet berättelse som genreetikett och betecknar
den mest typiska och mest frekventa av de berättande texterna. En berättelse
är helt enkelt en text där en eller flera personer står i centrum och där händelser följer på varandra i kronologisk ordning. (Nyström 2000:55)

1990-talets uppsatser som alla är diskuterande får föras till genrerna textanalys, utredande uppsats eller representerar en kombination av dessa båda genrer. Här ligger den största skillnaden mellan svenska och färöiska skrivuppgifter. För att göra i synnerhet den sista undersökningsperiodens uppsatser
rättvisa skulle det behövas en finare genreindelning än Nyströms. Exempelvis skulle man, efter de möjligheter uppgiftsformuleringarna ger, kunna etablera genrerna textanalys, textanalys med valfritt inslag av utredande resonemang, textanalys kombinerad med utredande text, utredande text kombinerad med argumentations- eller kommunikationsanalys och slutligen rent
utredande uppsatser. Frågan om materialets jämförbarhet mellan de tre perioderna blir då beroende av var i detta kontinuum man drar gränsen för den
övergripande genren utredande uppsats. Ska skillnaderna poängteras kan
man hävda att de utredande uppsatserna i period 1 och 2 bara har få paralleller i 1990-talsmaterialet, nämligen de från text-, argumentations- och kommunikationsanalys helt fria utredande texterna. En mera välvillig och i mitt
tycke mera rättvisande tolkning är att bara de 33 inramade faktaredovisningarna och de 20 berättelserna från period 1 och 2 samt 1990-talets rena textanalyser faller utanför den annars för den färöiska studentexamen typiska
genren utredande uppsats.
I mångt och mycket är frågan om texttyper och genrer dock en teoretisk
snarare än en praktisk fråga. I slutändan är en indelning av uppsatserna efter
genrer, förutom som en allmän beskrivning av materialet, bara relevant om
jag har anledning att tro att genretillhörigheten har effekt på bruket av dativ.
För att testa detta har jag genomfört en mindre studie på de 41 uppsatser som
skrivits 1940–1944, där 10 av texterna klassats som redovisande och övriga
31 som diskuterande. På detta lilla material kan jag konstatera att fördelningen mellan olika typer av dativ, enligt de kategorier jag använder i min
ordinarie undersökning (se avsnitt 6.2) i allt väsentligt är densamma oavsett
texttyp. Ifråga om den finare genreindelningen går det inte att utföra exakt
samma typ av kontroll: Mest intressant är ju om skillnaden i genreinventarium mellan de två första och den sista undersökningsperioden påverkar
131

dativbruket, men en jämförelse rakt av enligt huvudstudiens analysmodell
kan ju lika gärna visa en tidsbunden utveckling i gymnasisternas allmänna
språkbruk som genrebytets effekter. I stället har jag då valt att se på dativstyrande verb och adjektiv i en specialstudie som utfördes på de 41 uppsatserna
från 1940–44 och 40 systematiskt utvalda uppsatser från 1990–94 (alla uppsatser i delstudien ingår även i min huvudundersökning). Vad gäller hela
inventariet av dativstyrande ord kan man för det första fastslå att skillnaden
mellan 1940-tal och 1990-tal knappt är större än skillnaden blir om man
blandar alla årgångarna och slumpmässigt delar in dem på nytt i två grupper.
Ordförrådet är alltid så stort att den del som blir gemensam för två tidsmässigt eller slumpmässigt etablerade grupper ligger strax under 20 %. Vid en
närmare granskning av de dativstyrande uttryck som med hänsyn till sin
innebörd kunde tänkas gynnas av de olika uppgiftstyperna kunde jag för det
andra konstatera att intuitionen i ca hälften av fallen kom på skam. Användandet av de färöiska motsvarigheterna till gilla/ogilla, vara överens med,
vara riktad mot etc. hade ofta inget samband med den för 1990-talet unika
bedömningen av texter och argumentation, utan användes i andra, genremässigt neutrala sammanhang. Av alla potentiella dativkontexter i de 40
uppsatserna från 1990–94 kunde maximalt 15 % härledas till dativstyrande
ord vars innehåll kunde kopplas till uppgiftstypen.
5.3.2.4 Slutsats
Sammanfattningsvis hör en överväldigande majoritet av samtliga uppsatser
från alla tre perioderna till samma texttyp, nämligen den diskuterande. Utanför faller egentligen bara de inramade faktaredovisningarna, vilka har redovisande texttyp, samt berättelserna. Även med tanke på de mera finindelade
genrerna bör förmodligen en klar majoritet av uppsatserna i samtliga undersökningsperioder föras till genren utredande uppsats. De största skillnaderna
mellan perioderna står att finna i innehållet på en än mera detaljerad nivå och
innebär att eleverna speciellt på 1940-talet i högre grad återger det de lärt sig
på undervisningen, medan 1990-talets elever i första hand lär sig analysera
texter och argumentera självständigt.
Kontentan av utredningarna i avsnitt 5.3.2 blir att materialet med tanke på
både genrestatus, texttyper och genrer trots allt är jämförbart över alla tre
perioder. Anledningen till att jag intresserar mig för dessa textuella egenskaper är tanken att framför allt en viss texttyp eller genre skulle kunna ge
återspeglingar i olika delar av språkbruket, däribland dativbruket. Min specialstudie av de verb och deras konstruktioner som skulle kunna vara förknippade med en viss genre ger emellertid vid handen att den variation i genrer
som förekommer lämnar få direkta spår i språk- och i synnerhet dativbruket.
Detta har i efterhand också bekräftats av mina VARBRUL-analyser, se avsnitt 7.3.10 och 8.3.9, där uppsatsernas texttyp inte visade sig utgöra någon
signifikant variabel. Detta resultat var i viss mån väntat då jag från början
intuitivt bedömt stilskillnaden mellan de olika perioderna som mycket liten.
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Sålunda håller den diskuterande texttypen samman alla tre perioder, och
genrestatusen är konstant: Genren Uppsats lever sitt liv helt och hållet inom
skolvärlden men är där så given att den aldrig behöver påpekas vare sig av
provkonstruktörer eller provskribenter.

5.4 Urval
I urvalet av de uppsatser som bildar det empiriska materialet för föreliggande
undersökning har jag strävat efter att på bästa sätt ta hänsyn till de förhållanden som problematiserats ovan under 5.1, 5.2 och 5.3. Samtidigt strävar jag
efter en både språkvetenskapligt relevant och statistiskt tillförlitlig metod.

5.4.1 Population
Føroya Studentaskúli grundades alltså 1937 som Färöarnas första gymnasium (jfr avsnitt 5.1). Från början var gymnasieutbildningen bara tvåårig,
vilket innebär att de första studenterna tog examen 1939. Dessa allra första
studentexamensuppsatser som skrivits på Färöarna finns tyvärr inte bevarade. De äldsta uppsatser som finns arkiverade är i stället från 1940, och från
och med detta år och fram till dags dato har sedan de allra flesta examensuppsatser som skrivits av eleverna bevarats. Ansvarig myndighet är Føroya
landsskjalasavn (’Färöarnas landsarkiv’). Uppsatserna förvaras dock på skolan, och efter att ha inhämtat tillstånd från Føroya landsskjalasavn har jag
haft fri personlig tillgång till materialet och själv kunnat inventera beståndet.
Den bevarade samlingen har jag jämfört med Jespersen (1987), en jubileumsskrift till skolans 50-årsdag med bl.a. en förteckning över alla elever som
gått på skolan fram till dess, för att kontrollera huruvida antalet verkar fullständigt. Vid mitt besök i september 1999 fanns den samling av uppsatser på
Føroya Studentaskúli og HF-skeið í Hoydølum som presenteras i Tabell 3.
Tabellens syfte är att ge läsaren en grov orientering om den övergripande
materialsituationen.
Tabell 3. Antalet arkiverade uppsatser fördelat på tioårsperioder
Period
1940–1949
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
Totalt

% av förmodat
Antal arkiverade
ursprungligt
uppsatser
antal
99
61
285
674
ca 1060
ca 1200
ca 3380

100
49
99
100
100
100
98

Genomsnittlig
längd i antal
löpord ca
560
570
600
680
ej beräknat
1160
ej beräknat

Total textmassa i
antal ord ca
57 420
34 160
171 000
458 320
ej beräknat
1 392 000
ej beräknat
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Som man kan ana utifrån antalet arkiverade uppsatser är samlingen från
1950-talet inte komplett; endast årgångarna 1953–54 och 1958–59 finns
bevarade. Utgående från Jespersens förteckning över de elever som tagit
examen vid skolan 1937–1987 kan jag sluta mig till att de år uppsatserna
över huvud taget sparats har också alla sparats. De år på 1950-talet där uppsatserna inte arkiverats tog 64 elever studentexamen vid Føroya Studentaskúli; det sammanlagda antalet studentexamensuppsatser som skrivits
under 1950-talet bör alltså ha varit ungefär 125 (det kan ha varit flera med
tanke på att man då som nu faktiskt kunde underkännas vid studentexamen;
1953 verkar detta t.ex. ha hänt hela tre elever). Av dessa studenters uppsatser
återfinns idag 61 stycken, alltså 49 % av årtiondets förmodade sammanlagda
produktion. År 1959 lades gymnasieutbildningen om från tvåårig till treårig,
och därför tog ingen studentexamen 1961. Från år 1965 saknas uppsatserna
från två personer som bevisligen tagit examen och alltså måste ha skrivit
uppsats det aktuella året. En av dessa personer har meddelat mig att han själv
plockat ut sin uppsats ur samlingen; varför den andra texten saknas har jag
inte försökt ta reda på. Jag anser det vara i stort sett betydelselöst för min
undersökning om det saknas två uppsatser av 287, bland vilka jag (som närmare beskrivet nedan i avsnitt 5.4.2.2) ändå tänkt göra ett urval. Annars verkar samlingen vara komplett.
Av Tabell 3 framgår också att skolan genom tiden fått ständigt flera elever och att dessa skriver allt längre uppsatser. Siffrorna som gäller texternas
genomsnittliga längd och den totala textmassans storlek är bara ungefärliga,
beräknade på grundval av antalet löpord på ett urval sidor i originalen. Under
arbetets gång blev det tydligt att intervallen 1940–1949, 1965–1974 och
1990–1999 skulle vara lämpliga att bygga min undersökning på. Jag avstod
därför från att beräkna den genomsnittliga längden och den totala textmassan
av 1980-talets uppsatser. Dessa uppgifter saknas följaktligen i Tabell 3.

5.4.2 Urval
Jag anser det uppenbart att den beskrivna populationen av uppsatser är för
stor för att kunna behandlas i sin helhet inom ramen för en enstaka studie
som denna. I stället har jag för föreliggande undersökning valt att koncentrera mig på tre tioårsperioder, jämnt fördelade över tiden 1940–1999. Efter
att ha inventerat hela populationen på plats och tagit stickprov för att bilda
mig en uppfattning om läslighet och innehåll fotokopierade jag ett antal uppsatser från 1940–1949, 1965–1974 och 1990–1999. Från vardera av dessa tre
perioder har min intention varit att ta 100 uppsatser. Eftersom det i den
äldsta perioden inte skrivits mer än 99 uppsatser sammanlagt blir resultatet
en totalundersökning av denna period, medan jag gjort ett urval för övriga
två perioder. Metoden för detta beskrivs närmare i avsnitt 5.4.2.1, 5.4.2.2
och 5.4.2.3 nedan.
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De tre tidsperioderna har valts eftersom det är önskvärt att undersöka
både det äldsta och det nyaste materialet vid tidpunkten för materialinsamlingen för att kunna se utvecklingen av dativbruket över så lång tid som
möjligt. Dessutom behövs ett nedslag mitt emellan dessa två perioder för att
kontrollera om de eventuella förändringarna skett jämnt, gradvis och enkelriktat eller ej.
Jag har valt att inte efterhand komplettera min materialsamling med uppsatser från år 2000 och framåt. Undersökningen blir lätt att presentera genom
att åren 1940–1999 utgör exakt en 60-årsperiod. Vidare har jag inte anledning att tro att alldeles speciella förändringar i dativbruket skulle ha ägt rum
de senaste åren, och slutligen hade det försvårat arbetet avsevärt att inte
kunna excerpera och behandla allt material på samma gång.
Eftersom uppgiftsformuleringarna som framgått av avsnitt 5.3.2 kan förmodas ha viss effekt på vilka dativstyrande led som förekommer varje år
måste varje undersökningsperiod innehålla flera års uppsatser. Tio uppsatser
per år under tio år borde ge en rättvisande spridning på olika innehåll, uttryck och därmed dativtyper. Eftersom de äldsta bevarade uppsatserna är
från 1940 och jag gjorde materialinsamlingen 1999 blir tre jämnt fördelade
tioårsperioder 1940–1949, 1965–1974 och 1990–1999.
Det är av textlingvistiska och statistiska skäl viktigt att materialet består
av fullständiga texter och att varje period representeras av lika många texter
för att textprogressionen (förkärlek för vissa uttryckssätt i början och i slutet
av en text) inte ska påverka resultatet. Att textmängden då blir mycket större
för sista undersökningsperioden än övriga, eftersom eleverna med tiden skriver allt längre uppsatser, får jag ta hänsyn till vid statistiska beräkningar och
vid redovisningen av resultaten, se avsnitt 6.3.
En jämn fördelning över utbildningsprogram är önskvärd eftersom valet
mellan matematisk och språklig linje väl bl.a. görs utifrån intresse och begåvning för språk och absolut har betydelse för hur stor skrivvana eleven får.
Ett slumpmässigt urval ur hela årgångens produktion borde statistiskt sett ge
en representativ fördelning mellan utbildningsprogrammen. Under insamlingsskedet var det dock opraktiskt att behöva ha överblick över en så stor
produktion (upp emot 1500 uppsatser totalt för period 3) på en gång. Jag
ville relativt snabbt kunna kopiera en del material på plats på Färöarna och
sedan göra urvalet av de enskilda uppsatserna i Uppsala. Jag valde därför ut
en matematisk och en språklig klass per år, vilket gav en rimlig mängd uppsatser att kopiera, och gjorde först senare det slutgiltiga valet av fem uppsatser ur vardera. Ur statistisk synpunkt är detta förfarande jämförbart med ett
helt slumpmässigt urval, så länge ungefär lika många elever går på vardera
linjen och det inte finns någon samvariation mellan det systematiska urvalet
av klasser och någon variabel som kan tänkas påverka språkbruket.
En sådan risk för samvariation utgör skolans system för indelning av eleverna i klasser. Grupperingen sker nämligen efter efternamn: Alla namnen
på den språkliga respektive matematiska linjen ställs i bokstavsordning och
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listan delas sedan i lika stora delar allt eftersom hur många klasser man planerat för. De språkliga klasserna har beteckningarna a, b och ð och de matematiska x, y och z (samt u de enstaka år fyra matematiska klasser funnits).
Det innebär exempelvis att alla språkliga elever med namnet Wang kommer
att hamna i klass ð och alla matematiska Absalonsen i klass z. I ett litet samhälle som Färöarnas är det lätt hänt att efternamn samvarierar med släkt,
geografisk härkomst och språkvanor. De perioder då det finns flera parallellklasser på samma linje ser jag därför till att från år till år välja ut klasser med
olika beteckning.
Vid de skriftliga proven förses dessutom eleverna inom varje klass med
nummer efter bokstavsordning. Detta betyder att det inte är tillrådligt att
automatiskt ta de fem första eller de fem sista uppsatserna från varje utvald
klass: Alla de nyss nämnda kusinerna Absalonsen kommer att ha de lägsta
numren, och släkten Wang kommer att ha de högsta. I stället eftersträvar jag
en jämn fördelning över numren i varje klass genom antingen ett slumpmässigt urval eller ett systematiskt urval där jag inte riskerar någon samvariation
med yttre faktorer eller språkliga vanor, så som att ta ut var tredje elev.
Slutligen önskar jag att mitt material ska vara representativt för skolans
elever generellt vad gäller kön, eftersom flickor och pojkar enligt t.ex. Hultman & Westman (1977) har olika skrivstrategier. Detta krav borde automatiskt tillgodoses genom det beskrivna urvalsförfarandet.
5.4.2.1 Period 1
Då det under 1940–1949 totalt inte skrevs flera än 99 examensuppsatser och
önskemålet har varit 100 uppsatser per period väljer jag att göra en totalundersökning av materialet från period 1. Antalet uppsatser är inte jämnt fördelat över perioden då antalet elever på skolan varierat år från år vilket framgår
av Tabell 4.
Tabell 4. Antal examensuppsatser skrivna åren 1940–1949
Antal

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

3

5

13

11

9

11

13

9

6

19

Fördelningen mellan språklig och matematisk linje är heller inte jämn då
endast språklig linje existerade 1940–48. Av de 19 eleverna som skrev examensuppsats 1949 gick 9 på den språkliga linjen och 10 på den nyskapade
matematiska. En uppsats från detta år är oläslig och har därför inte kunnat
analyseras.
5.4.2.2 Period 2
För åren 1965–1974 har ett slumpmässigt urval av fem uppsatser utförts
inom vardera en språklig och en matematisk klass för varje år. Resultatet blir
100 uppsatser jämnt fördelade över perioden och mellan linjerna. 1965–70
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fanns bara en klass på vardera linjen, varför inga ytterligare överväganden
behövdes. 1971–1974 fanns två matematiska parallellklasser. På grund av
den alfabetiska principen vid indelning av eleverna i klasser har jag valt att
växla mellan klasserna x och y. Urvalet har gjorts inom klass x år 1971 och
1973, däremot inom klass y år 1972 och 1974.
5.4.2.3 Period 3
Urvalet av uppsatser för åren 1990–1999 har gjorts på huvudsakligen samma
sätt som för period 2. En växling mellan klasser med olika klassbeteckning
har eftersträvats. Inom vilka skolklasser urvalet skett visas i Tablå 10.
Tablå 10. Språkliga och matematiska klasser 1990–1999 inom vilka urval gjorts
1990
Språklig
Matematisk

a
x

1991
bc28
y

1992
ð
z

1993
a
x

1994
b
y

1995
ð
z

1996
a
u

1997
b
x

1998
ð
y

1999
b
z

Bortsett från år 1991, då det bara fanns två språkliga avgångsklasser, och
1996, då matematikerna fyllde fyra klasser, består populationen av tre klasser per årgång. I princip är tanken att elever som kommer tidigt i den alfabetiska ordningen ska ha lika stor chans att komma med i urvalet som elever i
mitten och sist i ordningen. En fullständigt rättvis fördelning enligt denna
tredelning är dock inte möjlig då antalet undersökta årgångar är 10. Bland
matematikerna är elever med tidig begynnelsebokstav på efternamnet något
överrepresenterade då klass u tagits med 1996 samtidigt som urvalet gjorts
ur klass x tre gånger. För att uppväga detta har den språkliga klass b, med
elever mitt i bokstavsordningen, valts 1999. Elever sist i bokstavsordningen
blir ändå inte underrepresenterade eftersom de kommer med både i klass bc
1991 och tre gånger i klass ð.
Inom varje klass har urvalsmetoden oftast varit slumpmässig. Emellertid
har jag av effektivitetsskäl velat inkludera det material som jag tidigare använt i en pilotstudie även i den slutgiltiga undersökningen. Detta material,
fyra uppsatser från vardera av de ovan redovisade klasserna 1990–94, valdes
genom systematiskt urval så att uppsats nummer 3, 6, 9 och 12 tagits från
varje klass. Då det inte finns anledning att misstänka samvariation mellan
just dessa nummer och någon särskild egenskap hos eleverna ifråga är urvalsmetoden ekvivalent med ett slumpmässigt urval. En liten risk finns dock
att elever sent i bokstavsordningen blir underrepresenterade dessa år. De
elever vars efternamn börjar på bokstäver sist i alfabetet skulle med ett
slumpmässigt urval ha haft chans att komma med i undersökningen år 1992
då urvalet gjorts på klass ð och z med 21 respektive 22 elever. Med det systematiska urval jag använt utesluts emellertid den senare halvan av vardera
28

En sammanslagning av klasserna b och c som varit åtskilda under tidigare skolår.
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klassen. Effekten på undersökningens slutresultat bör dock vara minimal då
det bara rör sig om 4 ˮsnedfördeladeˮ uppsatser i ett material på 100 texter
som i övrigt valts enligt vad som torde vara statistiskt optimala metoder. Det
systematiska urvalet 1990–94 har således kompletterats med slumpmässigt
val av en uppsats per klass, och för åren 1995–1999 har hela urvalet skett
slumpmässigt. Resultatet blir liksom för period 2 en samling av 100 uppsatser med jämn fördelning över årgångar och linjer.

5.5 Sammanfattning: materialets lämplighet
Tack vare det i 5.4 beskrivna slumpmässiga (respektive med slumpmässigt
ekvivalenta) systematiska urvalet bör det empiriska material som används i
den följande studien vara representativt för färöiska avgångselever från
gymnasiet i allmänhet. Detta gäller både skrivvana och språkligt intresse
(5.2.1), kön (5.2.2), ålder (5.2.3), social bakgrund, geografisk härkomst och
skolframgång (5.2.4). Det genomsnittliga språkbruket i materialet kan antas
motsvara avgångselevernas genomsnittliga vanor i offentligt eller halvoffentligt skriftbruk. Färgningen av uppgiftsformuleringen (se 5.3.2) kan enligt
min bedömning inte vara allt för stor.
Materialet är vidare gott och väl jämförbart över de tre undersökningsperioder (1940–1949, 1965–1974, 1990–1999) som valts. Alla uppsatser är tagna från samma skola (5.1), produktionssituationen är tämligen
oförändrad (5.1.3) och det är även elevtexternas relation till övrigt skrivande
i samhället (5.3.2.1) samt uppsättningen av förekommande texttyper
(5.3.2.2). Vilka specifika genrer som används varierar något mellan perioderna, men detta verkar inte påverka utbudet av dativstyrande uttryck i någon
större utsträckning (5.3.2.3). Det som man behöver ta hänsyn till vid den
kvantitativa undersökningen och redovisningen av densamma är att texternas
omfång varierar med tiden (5.4.1), så att iakttagelser bör baseras på relativ
frekvens snarare än absolut frekvens. Mina statistiska metoder och redovisningsprinciper beskrivs närmare i avnitt 6.3 samt löpande i kapitel 7–8.
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6 Principer för excerpering och analys
Undersökningsobjektet för föreliggande avhandling är potentiella dativkontexter. För att kunna uttrycka mig smidigare kallar jag de potentiella dativkontexterna i fortsättningen även för dativled. Med detta menas subjekt,
objekt, rektion i objektliknande adverbial samt icke valensbundna nominalfraser som enligt normen bör markeras eller i materialet faktiskt markeras
med dativ. De understrukna leden i följande exempel utgör potentiella dativkontexter med normenlig, entydig dativmarkering. Exempel (25) visar subjekt i dativ, (26) objekt i dativ, (27) rektion i objektliknande adverbial i dativ
och (28) icke valensbundet led i dativ.
(25) Honum dámdi ógvuliga væl tónleik [65-h2]
HonomDAT gillade mycket väl musikACK
’Han tyckte väldigt mycket om musik’
(26) nú var at bjarga restini sum skjótast [74-n1]
nu var att rädda restenDAT som fortast
’nu gällde det att rädda resten så snabbt som möjligt’
(27) Eingin tolleftirlitsmaður hyggur at teimum [49-h1]
Ingen tulltjänstemanNOM tittar på demPPdat
’Ingen tulltjänsteman tittar på dem’
(28) tað, ið kemur øllum samfelagnum at gagni [97-q1]
det som kommer hela samhälletDAT till gagnPP
’det som blir till gagn för hela samhället’

Som norm räknar jag i första hand uppgifterna i FO. När uppgifter saknas i
ordboken utgår jag från att det mest frekventa bruket representerar normen,
se vidare avsnitt 6.2.1. Exempel på hur potentiella dativkontexter kan se ut
när kasusmarkeringen är tvetydig eller icke normenlig ges i avsnitt 6.2.3.
Eftersom de följande delarna av kapitel 6 innehåller många exempel från
studentexamensuppsatserna i mitt material vill jag redan här förklara hur jag
återger och annoterar dessa. I samband med det måste jag föregripa en del av
de diskussioner och definitioner som följer senare i kapitlet. Jag hoppas att
läsaren trots alla de korshänvisningar som blir följden ska vara betjänt av att
ha annotationsprinciperna klara för sig när exempel sedan används i viktiga
resonemang.
När jag alltså i avhandlingen ger autentiska exempel annoterar jag dem på
följande vis. Först återges exemplet bokstavstroget från originalet. Eventu139

ella stavfel bibehålls men markeras med [sic] så som i exempel (29) (den
korrekta stavningen skulle här ha varit útdannaðar). Dativledet som föranlett
att satsen excerperats, här Føroyum, stryks under. Direkt efter det autentiska
exemplet anges inom hakparentes källan i form av en kod för varje uppsats.
Den del av koden som kan vara av intresse för läsaren är de första två siffrorna, som visar vilket år uppsatsen skrevs. Exempel (29) härstammar alltså
från en uppsats skriven 1947.
(29) Føroyum manglar væl útdannaður [sic] forrætningsmenn [47-c3]
FäröarnaDAT saknar väl utbildade affärsmänACK
’Färöarna saknar väl utbildade affärsmän’

På raden under det autentiska exemplet översätter jag varje färöiskt ord till
närmaste svenska motsvarighet. Här anger jag också vilken form argumenten
i den aktuella verbkonstruktionen eller adjektivkonstruktionen har (för definition av argument, verbkonstruktion och adjektivkonstruktion se avsnitt
6.2.2). Observera att jag i längre exempel alltså bara kommenterar de led
som ingår i samma verbkontruktion/adjektivkonstruktion som dativledet;
eventuella övriga kasusmarkerade led i meningen förblir omarkerade så som
i exempel (30). För argument som består av nominalfras anger jag kasus med
nedsänkt stil som NOM, ACK, DAT eller GEN, jfr listan över förkortningar i början
av avhandlingen. Noteringen placeras för tydlighets skull närmast efter huvudordet, även när det finns efterställda attribut. När en böjningsform är
tvetydig anger jag alla kasus som formen kan representera, dock med det
kasus först som mest troligt avses. I exempel (30) är formen okkum tvetydig
mellan ackusativ och dativ, men eftersom verbet fagna normalt styr dativ
noterar jag dativ först.
(30) so við og við [...] fara hini norðanlondini at fagna okkum gleðiliga til virkandi
luttakarar í samarbeiðinum norðanlandanna millum [48-d3]
så med och med kommer de andra nordanländernaNOM att mottaga ossDAT/ACK
gladeligen till aktiva deltagare i samarbetet nordanländerna emellan
’så småningom kommer de övriga nordiska länderna gladeligen att ta emot oss
som aktiva deltagare i det nordiska samarbetet’

I vissa fall kan andra egenskaper i satsen hjälpa till att disambiguera en tvetydig böjningsform. Sammanfall mellan nominativ och ackusativ är vanligt,
speciellt i plural, jfr avsnitt 3.2. Men tämligen ofta kan formen på satsens
finita verb utnyttjas för att avgöra om det är nominativ eller ackusativ som
avses. Verbet kongruerar nämligen bara med led i nominativ, jfr Þráinsson
m.fl. (2004:226–227, 229). När ledet med en tvetydig nominativ-/ackusativform som i exempel (29) inte kongruerar med det finita verbet (manglar
är singular, forrætningsmenn är plural) måste böjningsformen alltså tolkas
som ackusativ. Jag noterar därmed ACK i den ordagranna översättningen av
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exemplet. Hade verbet i stället stått i plural (mangla), hade jag tagit det till
intäkt för att forrætningsmenn skulle tolkas som nominativ. Däremot fungerar denna typ av slutledning inte när både verbet och det tvetydigt kasusmarkerade ledet står i singular. Tredje person singular är nämligen defaultformen för det finita verbet när satsen saknar nominativled, jfr exempel (29).
Om ett argument med tvetydig kasusmarkering står i singular kan ett finit
verb i tredje person singular alltså inte tjäna som bevis för att argumentets
kasus måste tolkas som nominativ.
Argument som består av prepositionsfras markeras med PP. Om det dativled som givit anledning till att excerpera satsen är rektion i prepositionsfras
specificerar jag detta med att notera PPdat. Argument som består av infinitivfras markeras med IF efter hela frasen, och argument som består av bisats
markeras på samma sätt med BS efter hela bisatsen. När ett argument består
av infinitivfras eller bisats placeras det i regel i slutfältet, men föregås då
tämligen ofta av ett expletivt subjekt tað i initialfältet eller mittfältet (för
definition av initialfältet, mittfältet och slutfältet se avsnitt 6.2.6). I sådana
fall markerar jag det expletiva subjektet med EXPL. Vid referentiellt tað ’det’
däremot anges kasus. Exempel (31) visar kombination av expletivt tað i
initialfältet och bisats i slutfältet.
(31) P. F. virðir eisini list, […] men tað hóvar honum ikki, at hon broytist [68-o1]
P. F. värderar också konst, men detEXPL behagar honomDAT inte, att den förändrasBS
’P. F. uppskattar också konst, men han gillar inte att den förändras’

I enstaka verbkonstruktioner finns det slutligen även bundna led som inte
utgör argument enligt min definition. Sådana obligatoriska predikativ, sättsadverbial eller dylikt kan möjligen påverka kasusvalet i potentiella dativkontexter och bör därför rimligen noteras, se vidare diskussionen i avsnitt 6.2.8.
För övriga bundna led använder jag ÖBL som gängse förkortning. För exempel på övriga bundna led samt alla typer av argument som här listats utan att
exemplifieras hänvisar jag till Tablå 18, Tablå 19 och Tablå 20 i avsnitt
6.2.8. I vissa fall behöver jag exemplifiera begrepp och företeelser som inte
direkt involverar någon potentiell dativkontext. Vid exempel som inte innehåller någon potentiell dativkontext gör jag inte rutinmässigt några markeringar för kasus, utan annoterar mera ad hoc beroende på vad exemplet ska
illustrera.
På raden efter den annoterade ord-för-ord-översättningen ger jag slutligen
en mera idiomatisk svensk översättning. Ibland ligger språken så nära
varandra att den ordagranna och den idiomatiska översättningen är i stort sett
identiska, så som i exempel (29). Andra gånger krävs, som i exempel (30),
en mera fri översättning för att läsaren utan vidare kontext ska kunna förstå
exempelmeningens innebörd.
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I det följande ska jag beskriva vilka överväganden jag gjort inför excerpering, syntaktisk analys och kvantitativ analys av beläggen i mitt material. I
avsnitt 6.1 redovisar jag sålunda hur jag hanterat bland annat stavfel vid
excerperingen av materialets potentiella dativkontexter och hur antalet poster
i databasen har bestämts när samma sats innehåller flera potentiella dativkontexter. I avsnitt 6.2 problematiserar jag de begrepp som legat till grund
för den syntaktiska analysen av potentiella dativkontexter. Avsnittet mynnar
ut i en definition av de syntaktiska variabler som gäller för min kvantitativa
undersökning, vars resultat kommer att presenteras i kapitel 7 och 8. I avsnitt
6.3 beskriver jag vilka kvantitativa delundersökningar jag genomfört och hur
de kommer att redovisas i följande kapitel. Jag presenterar också det datorprogram för multivariat analys som jag huvudsakligen använt mig av samt
kompletterande statistiska metoder.

6.1 Excerpering
Ur det material som beskrivits i kapitel 5 har jag för hand excerperat alla
potentiella dativkontexter, d.v.s. subjekt, objekt, rektion i objektliknande
adverbial samt icke valensbundna nominalfraser som enligt normen bör
markeras eller i materialet faktiskt markeras med dativ, jfr exemplen i kapitlets början. Hur de syntaktiska begreppen definierats framgår i avsnitt 6.2
nedan. Led med dativmarkering som inte excerperas är sådana som utgör
rektion i en prepositionsfras, om denna prepositionsfras har någon annan
satsdelsfunktion än objektliknande adverbial. Ett sådant exempel ges i (32),
där í bygdini är ett rumsadverbial och nominalfrasen bygdini alltså inte tas
upp i min korpus trots att den har entydig kasusmarkering.
(32) Tað verður meira lív í bygdini [43-f3]
Det blir mera liv i byn
’Det blir mera liv i byn’

Gränsdragningen mellan objektliknande adverbial och andra adverbial diskuteras närmare i avsnitt 6.2.7.3. För valet att utesluta prepositionsfraser som
utgör fria bestämningar argumenterar jag i kapitel 4, se särskilt avsnitt 4.4.1.
Alla potentiella dativkontexter har till att börja med registrerats i en databas tillsammans med den närmaste kontexten, d.v.s. åtminstone hela satsen
där belägget förekommer och helst hela den grafiska meningen. Flera dativled kan förekomma tillsammans vid vissa verb, exempelvis både ett direkt
dativobjekt och ett objektliknande adverbial med rektion i dativ som i konstruktionen hjálpa e-m við e-m i (33) nedan. I sådana fall kommer samma
sats att generera två belägg i databasen, eftersom varje dativkontext måste
kunna behandlas separat.
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(33) og muga [sic] tey so hjálpa foreldrunum við arbeiðinum [92-e1]
och måste deNOM så hjälpa föräldrarnaDAT med arbetetPPdat
’Och de måste då hjälpa föräldrarna med arbetet’

Till varje post i databasen finns uppgift om beläggets ursprung i form av en
unik kod för varje uppsats. Vidare anges i databasen för varje belägg det
verb eller det adjektiv som dativledet är argument till. Det har slutligen
också noterats hur kasusmarkeringen i beläggets potentiella dativkontext
förhåller sig till normen, nämligen om belägget är normenligt, representerar
överanvändning respektive underanvändning av dativ eller saknar entydig
kasusmarkering.
Varje belägg i databasen har klassificerats utifrån en rad olika aspekter
som i tidigare forskning visat sig kunna påverka kasusvalet. Variablerna jag
tagit hänsyn till är dels syntaktiska, dels icke-syntaktiska. De ickesyntaktiska variablerna är uppsatsens tillkomstperiod (period 1, 2 eller 3),
skribentens kön (man eller kvinna) och uppsatsens dominerande texttyp (diskuterande, redovisande eller berättande, jfr avsnitt 5.3.2.2). De syntaktiska
variablerna presenteras i avsnitt 6.2.

6.1.1 Hantering av samordning
I vissa fall är det inte givet om en sats ska generera en eller flera poster i
databasen. Detta är fallet särskilt vid samordning av flera verb/adjektiv eller
samordning av flera argument till samma verb/adjektiv. Jag har bestämt mig
för följande riktlinjer. Ett och samma verb/adjektiv ger bara ett belägg oavsett hur många bestämningar av samma slag som samordnas, under förutsättning att bestämningarna uppvisar samma kasusmarkering. Exempel (34),
där verbet hjálpa har två samordnade dativobjekt (foreldrunum respektive
hinum yngru systkinum), genererar därmed bara ett belägg i databasen.
(34) tí hesi verða skjótari sjálvbjargin og kunnu hjálpa foreldrunum og hinum yngru
systkinum [sic] [65-q2]
ty dessaNOM blir snabbare självförsörjande och kan hjälpa föräldrarnaDAT och de
yngre syskonenDAT
’för dessa blir snabbare självförsörjande och kan sedan hjälpa föräldrarna och de
yngre syskonen’

Är flera olika verb eller adjektiv samordnade genererar varje verb/adjektiv
ett belägg även om de delar samma bestämningar. Exempel (35) genererar
alltså ett belägg vardera på verbet hjálpa och verbet stuðla med entydigt
dativmarkerat objekt.
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(35) hóast tað ið vit heldur skuldu gjørt var at hjálpa og stuðla teimum á okkara egna
hátt [96-r1]
fast det som vi hellre skulle gjort var att hjälpa och stödja demDAT på vårt eget
sätt
’trots att det som vi hellre borde ha gjort vore att hjälpa och stödja dem på vårt
eget sätt’

Anledningen till detta är att jag räknar med att varje verb för sig måste kombineras med sina obligatoriska argument. Blir en del av realisationen exakt
lika för två samordnade verbfraser (men bara då) kan den identiska delen
strykas/underförstås i en av fraserna. Ett bevis för att samordning kräver
identisk konstruktion utgör det faktum att ingen strykning kan företas om
verbfraserna representerar olika konstruktioner; t.ex. måste objekt sättas ut
för vardera av två samordnade verb, även om båda objekten har samma referens, om det ena verbet brukar kombineras med ackusativobjekt och det
andra med dativobjekt. Följande konstruerade exempel illustrerar regeln:
(36) Hon sær hundin og hjálpir honum
HonNOM ser hundenACK och hjälper honomDAT
’Hon ser hunden och hjälper den’
(37) * Hon sær og hjálpir hundin
HonNOM ser och hjälper hundenACK
’Hon ser och hjälper hunden’
(38) * Hon sær og hjálpir hundinum
HonNOM ser och hjälper hundenDAT
’Hon ser och hjälper hunden’

En liknande princip – om än mindre explicit formulerad – har Barðdal
(2001:51). Vad gäller subjekt räknar jag med att samma subjekt kan kombineras med flera på varandra följande finita verbfraser, jfr t.ex. SAG
(IV:891). Exempel (39) tolkas alltså som två finita verbfraser med samma
nominativsubjekt och ger därmed ett belägg på att dativ ersätts med nominativ vid det normalt opersonligt konstruerade verbet dáma.
(39) Føroyingar eru ómetaliga forvitnir og dáma væl at bera slatur [99-h1]
FäringarNOM är omåttligt nyfikna och gillar väl att bära skvallerIF
’Färingar är mycket nyfikna och tycker om att skvallra’

6.1.2 Hantering av stavfel
Den färöiska ortografin bjuder på många svårigheter för skribenten i och
med att den tar större hänsyn till ordens etymologi än till dagens uttal. Ex144

empelvis finns flera olika vokaltecken som motsvarar samma uttal, såsom
<a> och <æ>, <i> och <y>. Skribenternas osäkerhet märks i de flesta genrer,
även offentliga texter, och det är då föga förvånande att även de gymnasisttexter som utgör mitt material uppvisar en tämligen stor mängd stavfel. Min
huvudprincip har varit att utgå från skribentens intention även när skriftbilden inte stämmer överens med normen. Jag tolkar alltså skriftbilden <vænta>
som verbet vanta ’saknas’ när det är den betydelse som passar i sammanhanget, och inte som verbet vænta ’förvänta sig’. Skulle man strängt utgå
från skriftbilden skulle man exempelvis bli tvungen att postulera ett särskilt
verb linda bara för att verbet lynda vid något tillfälle stavats <linda> – en
orimlig konsekvens. Tillvägagångssättet kan tyckas självklart så länge det
gäller verb, där den semantiska kontexten i stort sett alltid ger klara besked
om vilket ord som avsetts. Mera problematiskt blir det när felstavningar
drabbar själva undersökningsobjektet, nämligen kasusmarkeringen eller
andra ändelser som är avgörande för kategoriseringen av konstruktionen. Det
finns framför allt två områden där förväxlingar kan ske på grund av inkongruensen mellan uttal och stavning: Olika former av samma substantiv som
slutar på <-i> respektive <-ið> i skrift, men uttalas lika, och olika former av
substantiv och verb som i skrift har olika ändelsevokaler men i vissa dialekter uttalas lika. Dessa två problemområden beskrivs mera i detalj i följande
två avsnitt. Andra typer av stavfel lämnas därhän eftersom de inte har någon
inverkan på resultatet av denna specifika undersökning.
6.1.2.1 Det förrädiska ð
Fonemet /ð/ som fanns i norrønt och som fortfarande existerar i isländskan
har fallit bort i det färöiska ljudsystemet. Den officiella ortografin är emellertid arkaiserande på så sätt att tecknet <ð> fortfarande ska sättas ut i de
sammanhang där det historiskt använts. Denna inkongruens mellan uttal och
skriftbild är problematisk för färöiska skribenter. Osäkerheten skulle kunna
påverka resultatet av föreliggande undersökning om böjningsändelser på
nominala ordklasser blandas samman i skrift – särskilt utsatta är neutrala
substantiv där bestämd form singular nominativ (t.ex. barnið) och obestämd
form singular dativ (t.ex. barni) enligt reglerna ska stavas olika även om
uttalet är exakt lika, [badnɪ]. När två böjningsformer av ett ord på detta sätt
är homofoner, men inte homografer, blir alltså en relevant fråga om ett belägg ska klassificeras utifrån den form som skribenten faktiskt skrivit, eller
utifrån den form man kan räkna med att han eller hon rimligen bör ha avsett
att skriva. Min princip har varit att följa skribentens intention under förutsättning det inte råder någon som helst tvekan om vilken denna varit. Om
t.ex. en nominalfras innehåller flera led och något av leden är entydigt kasusmarkerat som dativ är det ställt utom allt tvivel att skribenten avsett att ge
alla led i frasen samma kasusmarkering trots att huvudordet råkat få ett <ð>
för mycket. Sådana belägg räknas då som ett dativled. Vice versa räknar jag
inte med dativled när ett neutralt huvudord saknar <ð> men resten av
145

nominalfrasen eller dess ställning uppenbart visar att bestämd form nominativ avsetts. Det återstår emellertid ca 15 belägg på olika konstruktioner där
osäkerhet kring användningen av <ð> lett till att ändelsen för något av kasusen dativ, nominativ eller ackusativ blivit felaktig och där inga bestämningar
finns som kan disambiguera ledets kasusmarkering. Bara i ett enda av dessa
fall är det dock verkligen osäkert vilket kasus skribenten avsett. I de övriga
14 fallen gör den syntaktiska konstruktionen det helt otänkbart att skribenten
skulle ha avsett det kasus som skriftbilden ger vid handen – t.ex. kan man i
färöiskan inte tänka sig ett dativsubjekt till ett agens-verb eller nominativ på
rektion till preposition. Jag väljer därför, trots den rent teoretiska osäkerheten, att bortse från denna typ av felstavningar och räknar med att skribenten
avsett den normenliga konstruktionen. Den statistiska effekten av valet är
mycket liten.
Samma princip om att följa skribentens intention tillämpas för övrigt –
även om det är av sekundärt intresse för min undersökning – när infinitiv
(utan ð) och perfekt particip (med ð) förväxlas i skrift. I de allra flesta fall
signalerar ett infinitivmärke respektive ett hjälpverb hava eller vera vilken
form som avses.
6.1.2.2 Sammanfall av i, u och a i ändelser
Hagström (1967) och Selås (1996, 1997, 2002) visar ett visst sammanfall av
färöiskans ändelsevokaler i vissa ställningar i vissa dialekter. Detta förhållande är viktigt för min studie då det kan göra att mina informanter kanske
heller inte i skrift skiljer säkert mellan bland annat formerna i Tablå 11 och
Tablå 12 nedan.
Tablå 11. Substantivändelser som kan förväxlas vid vokalsammanfall
Böjningsmönster
r-stammar alla genus,
obestämd form

Böjningsform
nominativ singular
ackusativ/dativ/genitiv singular

Exempel
systir
systur

Maskulina i-stammar,
obestämd form

nominativ singular
nominativ/ackusativ plural

vinur
vinir

Svaga maskuliner, bestämd
form

nominativ singular
ackusativ singular

lærarin
læraran

Maskuliner alla deklinationer,
bestämd form

nominativ plural
ackusativ plural

hestarnir
hestarnar

Som man kan sluta sig till från Tablå 11 riskerar dativformer sällan att förväxlas med andra former, undantaget i gamla r-stammar. Därför påverkar
sammanfallet av ändelsevokaler knappast mina möjligheter att identifiera
dativled, men däremot skulle det kunna försvåra klassificeringen av konstruktionen om nominativ och ackusativ förväxlas. Detsamma gäller förväx146

ling av singular- och pluralform av verb, då det finita verbet i färöiskan ska
kongruera med subjektet i person och numerus och finitets numerus alltså i
ett visst belägg kan visa vilken satsdel som uppfattas som subjekt.
Tablå 12. Verbändelser som kan förväxlas vid vokalsammanfall
Böjningsmönster

Böjningsform

Exempel

Svaga verb, preteritum

singular alla personer
plural alla personer

stríddi
stríddu

Oregelbundna verb

infinitiv
presens plural alla personer

skula
skulu

Det visar sig emellertid att misstag enligt ovan är tämligen ovanliga i mitt
material och mycket sällan berör dativled. Förväxlingar av de i Tablå 11
angivna böjningsformerna för r-stammar, maskulina i-stammar och bestämd
form singular av svaga maskuliner förekommer inte alls i de konstruktioner
som jag excerperat. På förväxling av nominativ och ackusativ i maskulinum
bestämd form plural enligt Tablå 11 finns ett exempel i en potentiell dativkontext. Förväxling av verbändelser enligt Tablå 12 förekommer två gånger
vid svaga verb respektive en gång vid oregelbundna verb i mitt material. Inte
i något av dessa fall råder det någon som helst tvekan om vilken form skribenten avsett; t.ex. utgör substantivet som markerats med nominativ i stället
för ackusativ rektion till en preposition, en ställning där nominativ är helt
otänkbar. Lika lite stör de tre fall där skribenten genom förväxling av ändelsevokaler åstadkommit en form som inte existerar, t.ex. hesu i stället för hesi
som dativ singular femininum av hesin ’denna’ – formen kan trots den avvikande stavningen inte misstolkas. Summa summarum utgör sammanfallet
av ändelsevokaler i färöiskt talspråk inget problem för min undersökning.
Denna skillnad mellan uttal och stavning vållar för det första mycket få stavfel som berör potentiella dativkontexter, och dessa fel leder för det andra i
stort sett aldrig till några syntaktiska tolkningssvårigheter.

6.2 Syntaktisk analys
I detta avsnitt ska jag beskriva de syntaktiska variabler som jag urskiljer och
definiera relevanta kategorier. Först redovisar jag de övergripande principer
som jag tillämpat vid klassificeringen och definierar grundläggande begrepp
såsom argument. Därefter definierar jag i tur och ordning de mera specifika
syntaktiska kategorier som jag använder mig av. Jag har här strävat efter att
välja kategorier och definitioner som är kompatibla med så många grammatiska teoribildningar som möjligt, så att mitt resultat ska gå att jämföra med
tidigare forskning inom åtminstone generativ teori och konstruktionsgrammatik. Därför håller jag mig så långt som möjligt till allmänt veder147

tagna, grundläggande grammatiska begrepp. Definitioner hämtar jag huvudsakligen från Þráinsson m.fl. (2004) och SAG. Þráinsson m.fl. (2004:13)
använder enligt egen utsago ˮtraditional grammatical conceptsˮ och SAG
(I:39) ˮär så långt det har varit möjligt skriven inom den traditionella skolgrammatikens ramˮ. I samband med verbfraser och adjektivfraser tillämpar
SAG visserligen en del begrepp från valensteorin såsom syntaktisk valens,
men detta får numera betraktas som allmängods. I vissa fall avgränsar olika
teoribildningar grammatiska kategorier på ungefär samma sätt och är alltså i
så mån kompatibla, men ser inte samma relationer mellan kategorierna och
väljer därför olika terminologi. Då krävs klargöranden om hur de olika begreppssystemen överlappar varandra. Ett annat dilemma som emellanåt uppstår är att Þráinsson m.fl. (2004) inte är riktigt heltäckande och att SAG:s
avgränsningar inte är omedelbart överförbara på färöiska. Eftersom många
avgränsningar alltså kan och bör diskuteras är de flesta av avsnitten under
6.2 resonerande till sin karaktär.
Avsnittet är disponerat på följande vis. I avsnitt 6.2.1–6.2.3 redovisas
grundläggande förutsättningar för den syntaktiska analysen. I avsnitt 6.2.1
klargörs hur jag principiellt viktar de ibland motstridiga beskrivningarna i
olika översiktsverk. I avsnitt 6.2.2 definieras överordnade syntaktiska begrepp, och i 6.2.3 demonstreras hur kasusmarkeringen i potentiella dativkontexter kan variera. Därefter vidtar den del som syftar till att slå fast vilka
syntaktiska variabler och värden som ska gälla för den kvantitativa analysen,
nämligen avsnitt 6.2.4–6.2.11. Dessa avsnitt har tilldelats rubrik efter vilken
syntaktisk variabel de representerar: Dativledets struktur (6.2.4), Dativstyrande kategori (6.2.5), Placering (6.2.6), Satsdelsfunktion (6.2.7), Argumentram (6.2.8), Diates (6.2.9) samt slutligen Lexikalisering (6.2.10), som i min
studie representeras av de två underordnade kategorierna Reflexiv konstruktion och Partikelförbindelse. Sist i avsnittet görs en separat utredning av icke
valensbundna dativled, så kallad fri dativ, en kategori som har relevans för
flera av de nyss nämnda variablerna (6.2.11). Under varje rubrik förs ett
resonemang som mynnar ut i en definition av variabeln och av de värden
som variabeln kan anta. En kortfattad översikt över samtliga variabler och
värden återfinns sedan i början av avsnitt 6.3.

6.2.1 Grundläggande principer
I de följande avsnitten kommer jag alltså att diskutera och i möjligaste mån
definiera de kategorier min syntaktiska analys bygger på. Kategorierna och
avgränsningskriterierna är till största delen hämtade från Þráinsson m.fl.
(2004), Henriksen (2000) och SAG. Det är naturligtvis önskvärt att först och
främst utgå från beskrivningar som är inriktade specifikt på det språk man
vill analysera. De två största grammatiska verken om färöiska utgör emellertid ofta inte något tillräckligt stöd för utformningen av mina definitioner, då
de inte är inriktade på exakt gränsdragning mellan olika grammatiska kate148

gorier utan på en bred beskrivning av färöiskans språksystem (Þráinsson
m.fl. 2004) respektive en pedagogisk införing i syntaktisk beskrivning (Henriksen 2000). I detaljarbetet blir jag därför ofta tvungen att ty mig till något
icke-färöiskt verk som mera explicit redogör för gränsdragningar och överlappningar mellan kategorier. Jag har då i första hand valt SAG, som uppfyller mitt behov av en stringent och explicit grammatisk beskrivning samtidigt som den kan anses vara det standardverk som en grammatisk avhandling på svenska i varje fall måste förhålla sig till. Det medför dock självklart
vissa problem att överföra kategorier som är utarbetade för svenskan på ett
färöiskt material. När svensk och färöisk syntax skiljer sig åt tar jag därför
också stöd av standardverk om isländska, t.ex. Þráinsson & Rögnvaldsson
(2005). Detta språk har ett grammatiskt och syntaktiskt system som liknar
färöiskans mer än vad svenskans gör, och kategorier och kriterier kan därför
vara mera direkt överförbara. Likaså drar jag vid behov in fristående specialstudier av enskilda syntaktiska fenomen, inte bara i färöiskan, utan även i
andra språk och varieteter.
När det gäller att avgöra vilken konstruktion/vilka konstruktioner som är
normenliga vid ett visst verb eller adjektiv utgår jag från FO. Det händer
dock tämligen ofta att ordboksartikeln där inte ger något entydigt besked om
verbets eller adjektivets konstruktion. I dessa fall konsulterar jag någon av
de två sökbara färöiska korpusar som finns tillgängliga via internet, i första
hand FTS (Føroyskt TekstaSavn) och i andra hand TTF (Teldutøka tekstasavn Føroyamálsdeildarinnar) för att kontrollera vilka konstruktioner som är
gängse. FTS omfattar en miljon ord och innehåller alla typer av tidningstext;
närmare bestämt all redaktionell text i alla nummer av dagstidningen Dimmalætting från januari till och med mars 1998. Tidningstext har en så pass
hög formalitetsnivå att den rimligen reflekterar allmänt accepterat (om än
kanske inte i språkvårdskretsar vedertaget) språkbruk. En enkel statistisk
undersökning av vilka konstruktioner ett verb eller adjektiv brukar kombineras med kan därför tjäna som referenspunkt när FO inte ger tillräcklig upplysning om normen. FTS konsulterar jag också de enstaka gånger då den
uppgift om konstruktion(er) som finns i FO inte stämmer överens med majoriteten av beläggen i mitt material. Förutom att konstatera att beläggen inte
följer den officiella normen undersöker jag då genom FTS hur verbet eller
adjektivet ifråga faktiskt brukar konstrueras i någorlunda formellt skriftspråk. Vid mycket lågfrekventa konstruktioner kan jag komplettera med
sökning i TTF, som även innehåller skönlitterär text.
Liksom SAG och flertalet specialstudier tar jag hänsyn till både syntaktiska och semantiska kriterier, vilket ibland leder till motstridiga slutsatser. I
sådana fall prioriterar jag syntaktiska kriterier högre än semantiska kriterier.
Det är alltid problematiskt att skapa hållbara definitioner av språkliga kategorier, men mitt mål har varit att skapa definitioner som korrekt fångar den
stora majoriteten av medlemmarna i en kategori. Mindre prototypiska representanter för en kategori kan vara svåra att identifiera. Detta måste då redo149

visas tydligt, men i övrigt accepteras. Eftersom dessa gränsfall endast utgör
en mycket liten del av hela materialet innebär de inget stort problem för den
kvantitativa studiens tillförlitlighet.

6.2.2 Överordnade begrepp
I föreliggande arbete används ofta SAG som referens, ett verk som ofta använder begreppet syntaktisk valens. Det förutsätts där att framför allt verb,
men även andra ordklasser, i lexikon är listade bland annat med sitt konstruktionsschema, d.v.s. ˮdet sätt varpå aktanterna anges just vid detta ord
och i vilken mån aktanterna obligatoriskt måste anges vid just detta ordˮ
(SAG I:236). Den syntaktiska valensen omfattar enligt SAG:s definition de
aktanter som uttrycks med subjekt, objekt och bundna adverbial. Det är värt
att poängtera att dessa led inte bara kan ha formen av nominalfras, utan att
även bland annat prepositionsfraser, bisatser och infinitivfraser explicit
nämns som alternativ i SAG. Jag återkommer till detta i avsnitt 6.2.3.
Termen aktant i sin tur är en referent eller ett sakförhållande ˮsom har en
semantisk roll i förhållande till aktionenˮ (SAG I:151, mina kursiveringar).
En aktion kan uttryckas i verb, particip eller adjektiv. Vad en semantisk roll
innebär är något svårare att definiera, och SAG avstår därför från att formalisera begreppet vidare. Rollrelationerna ˮbeskrivs på det hela taget med normalspråkets ord för relationerˮ (SAG I:219). Detta förhållningssätt är dock
relativt ovanligt. Som exempelvis Levin & Hovav (2005) visar har det i olika
forskningssyften skapats en uppsjö av olika taxonomier över semantiska
roller. Både uppsättningen av roller, definitionen av dem och den eventuella
hierarkin mellan dem (jfr avsnitt 4.2.2) varierar stort mellan enskilda beskrivningar. Jag får därför kort beskriva vilka roller jag finner relevant att
urskilja just i denna studie av dativens syntaktiska funktioner. Här lutar jag
mig delvis mot de definitioner och exempel som Platzack (2011a:74 f.) ger.
Jag anger rollerna enligt den hierarki jag vill postulera, börjande med den
högsta rollen. Inte minst denna hierarkiska ordning skiljer sig en del från
Platzacks.
AGENT är då ˮden person som initierar eller avsiktligt utför den aktion
som predikatet uttryckerˮ, exemplifierat genom en mening som Kalle öppnade dörren eller Han lurades av mig.
UPPLEVARE är ˮden person som upplever den psykologiska effekt som
predikatet uttryckerˮ och exemplifieras bland annat med Kalle gillade henne,
Lejonen skrämde honom eller Det var mig ett stort nöje.
MOTTAGARE är den person som presumtivt eller faktiskt erhåller något
genom den aktion som predikatet uttrycker, som exempelvis Jag gav henne
en bil eller Bo skickade henne pengar.
FÖRMÅNSTAGARE är ˮden person som drar nytta av den aktion som predikatet uttryckerˮ, som i Jag bakade henne en kaka eller Maja gjorde läxorna åt Frida. Samma aktant kan samtidigt vara både MOTTAGARE och
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FÖRMÅNSTAGARE, som i exemplet Jag bakade henne
uppför också MOTTAGARE/FÖRMÅNSTAGARE som en

en kaka, och Platzack
och samma roll. I en
utredning om just dativ kan det ibland vara relevant att försöka skilja på
dessa roller, jfr avsnitt 6.2.11.1 nedan, men som Ekberg (2012) visar handlar
det snarare om två olika perspektiv på samma aktion (med hennes termer
Rezipientenlesart respektive Betroffenheitslesart) än om två olika roller.
FÖRLORARE/OLYCKSDRABBAD är ˮden person som förlorar på den aktion
som predikatet uttryckerˮ som i Polisen fråntog honom hans körkort eller
Detta vållar mig smärta.
ORSAK är ˮdet ting eller den kraft som åstadkommer någotˮ och exemplifieras av Platzack med meningar som Explosionen skrämde hästarna eller
Stormen fällde skogen.
INSTRUMENT är ˮdet ting som används för att åstadkomma någotˮ, och
Platzacks exempel är Den här kniven dödade honom respektive Han knuffade till henne med armbågen. Som synes kan rollerna ORSAK och INSTRUMENT ibland ligga mycket nära varandra; skillnaden dem emellan är om man
kan föreställa sig att aktionen utförs medvetet av en aktant som inte är uttryckt, så som i exemplet Den här kniven dödade honom. Ibland är gränsen
svår att dra, varför jag vid några tillfällen i avsnitt 9.2.2 talar om ˮORSAK
gränsande mot INSTRUMENTˮ.
PATIENT behöver jag i detta sammanhang definiera annorlunda än Platzack, nämligen som den person som utsätts för den aktion som predikatet
uttrycker, exempelvis de understrukna leden i Stormen hindrade honom eller
Läkaren underkastade patienten en noggrann undersökning.
FÖREMÅL använder jag som samlingsbeteckning för det ting som utsätts
för den aktion som predikatet uttrycker, oavsett hur starkt det påverkas, exempelvis Hon gav honom en ny cykel eller Han sprängde huset.
Övriga roller som Platzack (2011a:74 f.) postulerar har ingen omedelbar
relevans för min studie och ska därför inte behandlas vidare här. I det följande kommer jag att använda mig av de etiketter för semantiska roller som
här listats, ibland med ytterligare specifikationer. När jag hänvisar till verk
med annorlunda benämning och avgränsning av de semantiska rollerna återger jag innehållet med mina termer enligt ovan, men förklarar vid behov hur
de olika kategorierna förhåller sig till varandra.
För att återvända till begreppet aktant ska det lyftas fram att aktanter
alltså enligt SAG:s definition måste ha en semantisk roll. Det utesluter bland
annat formella subjekt, som inte har någon egen semantisk roll trots att de
fyller en plats i satskonstruktionen. Egentligt subjekt däremot har en semantisk roll i förhållande till verbets aktion och är alltså en aktant. SAG förklarar
vidare att termen aktant är dubbeltydig så att den kan användas antingen
enbart för valensbundna led eller för alla led som har en semantisk roll, valensbundna eller ej. Oavsett vilket ska termen aktant vara synonym med
argument. Det är emellertid uppenbart att argument ofta används i en betydligt smalare betydelse, så som exempelvis hos Falk (1997:13), som inte räk151

nar prepositionsfraser som argument. Jag skulle av praktiska skäl vilja gå en
medelväg och reservera termen argument för de typer av led som min undersökning fokuserar på, d.v.s. subjekt, objekt och objektliknande adverbial till
verb, objekt och objektliknande adverbial till adjektiv samt icke valensbundna nominalfraser i dativ, så kallad fri dativ.
Om jag definierar begreppet argument på detta sätt kan jag sedan på det
bygga begreppen verbkonstruktion, som syftar på ett verb tillsammans med
dess argument, och adjektivkonstruktion, som på motsvarande sätt syftar på
ett adjektiv tillsammans med objekt eller objektliknande adverbial. Både
verbkonstruktioner och adjektivkonstruktioner som innehåller en potentiell
dativkontext kan då i det följande sammanfattas med termen dativkonstruktioner. Bland verbkonstruktionerna vill jag vidare skilja mellan enställig,
tvåställig och treställig verbkonstruktion. Enställig är en konstruktion som
utöver verbet bara innehåller ett argument, oavsett om det argumentet är
subjekt eller inte, se exempelvis (40), där dativledet är subjekt, eller (41), där
subjekt saknas men det finns ett objektliknande adverbial (med rektion i
dativ).
(40) Tá dámar okkum ikki [48-a3]
Då trivs ossDAT inte
’Då trivs vi inte’
(41) her hevði ikki trotið við sjófólki [47-c3]
här har inte trutit med sjömänPPdat
’här har det inte rått brist på sjömän’

Tvåställig är en konstruktion som har två argument, så som i exempel (42)
med nominativsubjekt och dativobjekt, (43) med nominativsubjekt och objektliknande adverbial innehållande dativled, eller (44) med dativsubjekt och
ackusativobjekt.
(42) Hon fylgir bátinum [92-i2]
HonNOM följer båtenDAT
’Hon följer båten’
(43) Søgan byrjar við eini náttúrulýsing [95-l1]
HistorianNOM börjar med en naturskildringPPdat
’Historian börjar med en naturskildring’
(44) Honum dámdi ógvuliga væl tónleik [65-h2]
HonomDAT gillade väldigt väl musikACK
’Han tyckte väldigt mycket om musik’
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Treställig konstruktion innehåller tre argument. Exempel (45) visar treställig
konstruktion med nominativsubjekt, indirekt objekt i dativ och direkt objekt i
ackusativ, exempel (46) visar kombinationen nominativsubjekt, dativobjekt
och objektlikande adverbial.
(45) Tann elsti bóndin letur soni sínum búgvið [96-a1]
Den äldste bondenNOM överlåter sin sonDAT gårdenACK
’Den äldste bonden överlåter gården till sin son’
(46) og muga [sic] tey so hjálpa foreldrunum við arbeiðinum [46-e3]
och måste deNOM så hjälpa föräldrarnaDAT med arbetetPPdat
’och då måste de hjälpa föräldrarna med arbetet’

Ytterligare exempel finns i avsnitt 6.2.8 nedan. En viktig poäng är att även
objektliknande adverbial räknas som ett argument enligt ovan, vilket gör att
exempelvis en konstruktion med subjekt och objektliknande adverbial kallas
för tvåställig. Därvidlag skiljer sig min användning av beteckningarna från
exempelvis Falks (1997:13 f.). Det är inte vanligt att räkna med fler argument än tre i en och samma konstruktion, och även jag drar gränsen där.
SAG (III:257 f.) listar endast konstruktioner med maximalt två bundna bestämningar (subjektet räknas inte som bestämning till verbet, men är obligatoriskt i konstruktionen om sats ska bildas). Þráinsson m.fl. (2004) diskuterar
inte verbfrasens struktur generellt, men Þráinsson & Rögnvaldsson
(2005:350) visar i sin översikt konstruktioner med 0–3 argument. De konstruktioner som eventuellt skulle kunna ses som fyrställiga enligt exempelvis
Johansen (1988) är mycket få och har därmed knappast någon betydelse för
den statistiska undersökningen. De kommer att nämnas och exemplifieras
som hastigast i avsnitt 7.2.4.
En inkongruens mellan begreppet syntaktisk valens enligt SAG och min
praktiskt motiverade definition av argument är förstås att bundna adverbial
som inte är objektliknande, d.v.s. exempelvis bundna tids-, sätts- och
rumsadverbial är inkluderade i den syntaktiska valensen men inte i min definition av begreppet argument. Dessa icke-objektliknande bundna adverbial
kommer dock att beaktas när jag utreder huruvida verbens argumentram i
vidare bemärkelse har någon effekt på valet av kasus i potentiella dativkontexter, jfr särskilt avsnitt 7.3.4 och 8.3.4. I det sammanhanget inkluderas
också de argument som inte är valensbundna, nämligen de fria dativerna.
Led som varken är argument eller valensbundna faller helt utanför min
undersökning.
Begreppet syntaktisk valens kombineras i SAG med den inom generativ
grammatik förhärskande tanken att verbet är huvudord i en verbfras, som i
sin tur innehåller objekt, adverbial och dylikt som underordnade bestämningar. Därmed blir det relevant att tala om bundna eller fria, obligatoriska
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eller optionella bestämningar till ett visst verb eller ett visst adjektiv. Som
synes överlappar termerna bestämning och argument bara delvis varandra.
De bundna bestämningarna objekt och objektliknande adverbial är argument.
Men det finns argument som inte är bestämningar, nämligen subjekt: Bestämningar är per definition underordnade ett huvudord, i detta fall ett verb
eller adjektiv, och bildar en fras tillsammans med det. Subjektet är inte underordnat verbet och därmed ingen bestämning. Å andra sidan finns det
också bestämningar som inte är argument, nämligen alla fria bestämningar så
som tids-, sätts- och rumsadverbial. Hur man ska betrakta de ickevalensbundna dativleden, så kallade fria dativer, kan diskuteras. Jag har som
sagt valt att kalla dem argument, men menar att de snarare är ett argument
till hela verbkonstruktionen eller satsen (jfr avsnitt 6.2.11) än till det enskilda
verbet. Sammanfattningsvis undersöker jag dativled som är valensbundna
argument och samtidigt bestämningar, d.v.s. objekt och objektlikande adverbial, dativled som är valensbundna argument men inte bestämningar,
nämligen subjekt, och slutligen även dativled som är argument men varken
valensbundna eller bestämningar, nämligen fria dativer. Dativled som varken
är argument eller valensbundna, nämligen fria bestämningar, faller utanför
undersökningen.

6.2.3 Kasusmarkering
En helt grundläggande förutsättning för klassificeringen av ett belägg är om
ledet i den potentiella dativkontexten alls har någon kasusmarkering, om den
markeringen i så fall är entydig, och om den då signalerar dativ. Jag börjar
med att i exempel (47) demonstrera det mest prototypiska förhållandet i potentiell dativkontext. Entydig dativmarkering innebär att den potentiella dativkontexten fylls av en nominalfras där minst huvudordet eller en nominal
bestämning bär en ändelse som är unik för dativ (jfr även avsnitt 3.2).
(47) Hans Andrias [...] fagnaði týðingini hjá Pouli stak væl [66-a1]
Hans AndriasNOM mottog översättningenDAT hos Poul mycket väl
’Hans Andrias tog emot Pouls översättning mycket positivt’

Vissa potentiella dativkontexter uppvisar på motsvarande sätt entydigt annat
kasus, så som i exempel (48), där både nominalfrasens huvudord stig och
den pronominella bestämningen eitthvørt har en böjningsform som inte kan
tolkas som dativ. Dativformen skulle vara ein(um)hvørjum stigi. Båda ordens
form är för övrigt gemensam för nominativ och ackusativ vilket är vanligt
förekommande, jfr de många formsammanfallen mellan nominativ och ackusativ i avsnitt 3.2. I detta och liknande fall kan emellertid formen på satsens
finita verb utnyttjas för att avgöra om det är nominativ eller ackusativ som
avses. Verbet kongruerar nämligen bara med led i nominativ, jfr Þráinsson
m.fl. (2004:226–227, 229) samt inledningen av detta kapitel. När ledet som
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här inte kongruerar med det finita verbet (hava är plural, eitthvørt stig är
singular) bör böjningsformen tolkas som ackusativ. Jag noterar alltsåACK i
den ordagranna översättningen av exemplet.
(48) Danmørk, Noreg, og Svøríki hava gleðiliga fagnað eitthvørt stig hjá teim báðu
nýfrælsu tjóðunum [48-d3]
Danmark, Norge och SverigeNOM har gladeligen mottagit varje stegACK hos de
båda nyfria nationerna
’Danmark, Norge och Sverige har glatts åt varje framsteg för de båda nya
nationerna’

Runt var tionde potentiell dativkontext uppvisar tvetydig kasusmarkering,
d.v.s. att den består av en nominalfras vars ändelse(r) är gemensamma för
två eller flera olika kasus. Exempel (49) nedan visar det mest typiska fallet,
där objektet till fagna är personligt pronomen i andra person plural, okkum,
som har en gemensam form för ackusativ och dativ. Exempel (50) visar ett
substantiv, namnet Svøríki, som har samma form i både nominativ, ackusativ
och dativ.
(49) so við og við [...] fara hini norðanlondini at fagna okkum gleðiliga til virkandi
luttakarar í samarbeiðinum norðanlandanna millum [48-d3]
så med och med kommer de andra nordanländernaNOM att mottaga ossDAT/ACK
gladeligen till aktiva deltagare i samarbetet nordanländerna emellan
’så småningom kommer de övriga nordiska länderna gladeligen att ta emot oss
som aktiva deltagare i det nordiska samarbetet’
(50) Sum sagt eydnaðist tað bert Svøríki, at varðveita sín neutralitet øll bardagaárini
[68-o1]
som sagt lyckades detEXPL bara SverigeNOM/ACK/DAT att bevara sin neutralitet alla
krigsårenIF
’som sagt var det bara Sverige som lyckades bevara sin neutralitet under hela
kriget’

Som nämnts inledningsvis är det emellertid inte givet att en dativkontext
fylls av ett dativmarkerat eller ens kasusmarkerat led – den kan nämligen
fyllas av andra typer av led än nominalfraser. Först och främst rör det sig om
bisatser och infinitivfraser, men i dativkontext förekommer även andra infinita nexusförbindelser. Sådana led kan inte få någon kasusmarkering. Följande tre exempel visar samma dativkontext (objekt till partikelförbindelsen
ansa eftir); i (51) fylls dativkontexten av en nominalfras med entydig dativmarkering, i (52) fylls den av infinitivfras som av nödvändighet saknar kasusmarkering, och i (53) av en bisats som likaledes saknar kasusmarkering.
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(51) so er tað okkara uppgáva at ansa eftir jørðini [95-q1]
så är det vår uppgift att passa efter jordenDAT
’så är det vår uppgift att ta hand om världen’
(52) Tá [...] skal ein ansa eftir at vera so objektivur sum gjørligt [96-i1]
Då ska enNOM passa efter att vara så objektiv som möjligtIF
’Då ska man vara noga med att vara så objektiv som möjligt’
(53) tað er samfelagsins skylda at ansa eftir, at øll sleppa at liva so frítt sum møguligt
[45-h3]
det är samhällets plikt att passa efter, att alla får att leva så fritt som möjligtBS
’det är samhällets skyldighet att se till att alla får leva så fritt som möjligt’

Dativledet kan också vara underförstått, exempelvis när det relativiseras i
bisats eller hör till infinitivfras, jfr följande exempel där verbet stýra i (54)
respektive prepositionen við i (55) styr ett underförstått dativled:
(54) tað vandamikla, sum vit ikki klára at stýra [92-v2]
det farliga, som vi inte klarar att styra
’det farliga, som vi inte klarar av att styra’
(55) ofta er inntøkan ov lítil at klára seg við [73-q2]
ofta är inkomsten för liten att klara sig med
’ofta är inkomsten för liten för att klara sig på’

Både dativled som inte kan få kasusmarkering och dativled som är underförstådda redovisas i fortsättningen som dativkontexter där kasusmarkering
saknas.

6.2.4 Dativledets struktur
När dativledet är en nominalfras kan det ha visst intresse om huvudordet är
pronomen eller substantiv. Framför allt är det relevant att urskilja nominalfraser med personligt pronomen som huvudord. I beskrivningar av kasussystemets upplösning i fastlandsskandinaviska språk och dialekter, t.ex. Wessén (1992:141), framgår nämligen att dativ bevaras längre på personliga
pronomen än på substantiv i den meningen att dativformen tidigt blir den
enarådande objektsformen för personliga pronomen och som sådan fortlever
ända in i nutiden. Som kasus skilt från ackusativ bevaras däremot dativen
längre på substantiv, i synnerhet vid bestämd form. I studier på äldre fastlandsskandinaviskt material uppstår därför ofta ett behov att skilja på
nominalfraser med personligt pronomen som huvudord och övriga nominalfraser. Kasussammanfallet i fastlandsskandinaviska språk brukar beskrivas
som en både fonologisk, morfologisk och syntaktisk förändring. I modern
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färöiska pågår som sagt (avsnitt 3.3) knappast någon fonologisk eller morfologisk reduktion av böjningsändelserna, och förhållandena är alltså inte direkt jämförbara. Ändå kan det finnas skäl att klassificera mina belägg efter
dativledets ordklass. Reinhammar (1988b:49) ser nämligen även i svenska
och norska dialekter med bevarad morfologisk dativ en tendens att dativ
ersätts med annat kasus mindre ofta på personligt pronomen än på substantiv. Reinhammar menar att detta beror på pronominas högre frekvens i
språkbruket.
Minst lika relevant som att skilja mellan personligt pronomen och andra
nominalfraser bör det vara att särskilja person och numerus när dativledet är
ett personligt pronomen. Svavarsdóttir (1982:46) konstaterade nämligen i en
undersökning bland isländska elvaåringar att så kallad dativsjuka, där ackusativ ersätts med dativ vid subjekt till opersonliga verb, var vanligare i tredje
person än i första person. I första person var det tvärtom vanligt med hyperkorrekt användning av ackusativ på subjektet till opersonliga verb. Jónsson (2009b:154–156) ser i färöiskan en liknande tendens till att opersonlig
konstruktion, då med dativsubjekt, bevaras bättre när subjektet står i första
person än annars. Jónssons undersökning visar att subjektet till verbet dáma,
som enligt normen ska stå i dativ, i talad färöiska verkligen markeras med
dativ i en stor majoritet av fallen om subjektet är första person singular, men
bara i en liten minoritet av fallen om subjektet är tredje person plural. Jónsson menar att snedfördelningen är ett resultat av frekvens: Subjektet till upplevarverb är betydligt oftare första person än någon annan person, och därför
är det lättare för barn att lära sig ˮrättˮ form just på första persons pronomen.
Det finns emellertid flera tänkbara skäl till att första persons pronomen
skulle kunna gynna dativ i andra syntaktiska kontexter. Barðdal (2008:75)
påpekar att hela 45 % av de isländska tvåställiga verb som används i kasusramen NOM-DAT tar objekt som betecknar en animat varelse; för verb med
kasusramen NOM-ACK är andelen bara 26 %. Det finns alltså åtminstone i
isländskan ett klart statistiskt samband mellan dativ och animat referent.
Skrzypek (2005:149) anger att dativ i fornsvenskan bevaras längre efter verb
och adjektiv som i regel tar animata objekt, liksom Reinhammar (1973:231,
244) anger att dativ bevaras bättre i svenska och norska dialekter vid vissa
verb när ledet betecknar en personaktant. Utifrån dessa rön skulle man kunna
tänka sig att inte bara formens frekvens i språkbruket, utan även draget
[+ANIMAT] eller [+MÄNSKLIG] hos referenten verkar konserverande på dativ.
Kopplingen mellan person och animathet är att första (och andra) persons
pronomen alltid betecknar animata, i regel mänskliga aktanter, medan tredje
persons pronomen och andra typer av nominalfraser kan beteckna både animata och icke-animata referenter. Just som subjekt till upplevarverb bör
dock även nominalfraser i tredje person alltid syfta på mänskliga referenter,
vilket gör det rimligt att som Jónsson enbart hänvisa till formens frekvens i
den kontexten.
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För att kunna testa effekten av huvudordets ordklass har jag alltså i ett
första steg markerat alla dativled vars huvudord är ett personligt pronomen. I
ett andra steg har jag bland dessa urskilt dem som säkert betecknar en animat
varelse, nämligen de vars huvudord är första eller andra personens pronomen. I praktiken kommer denna grupp huvudsakligen att innehålla singularformer eftersom personligt pronomen i första och andra person plural, som
beskrivet i avsnitt 3.2.3, har kasussammanfall mellan ackusativ och dativ.
Första och andra person plural faller därför utanför en kartläggning av enbart
belägg med entydig kasusmarkering – utom i de sällsynta fall då det till det
tvetydigt kasusmarkerade huvudordet finns en bestämning med entydig kasusmarkering.

6.2.5 Dativstyrande kategori
Termen styrning definieras i SAG (I:226) som ˮdet att ett leds böjningsform
är beroende av lexikala egenskaper hos ett ord i samma sats eller meningˮ.
Denna definition passar väl för mina syften, då den är kompatibel med både
generativ grammatik och konstruktionsgrammatik – sistnämnda om beroendeförhållandet tillåts vara indirekt, förmedlat av argumentstrukturkonstruktionen. Det är också vedertaget att enskilda verb i denna mening kan
styra dativ på vissa argument i språk med relevant kasusböjning. Vilka typer
av argument det gäller definieras vidare i avsnitt 6.2.7. Även adjektiv kan
vara styrande led enligt SAG, då adjektivfraser kan ta ett flertal olika typer
av bestämningar, bland annat objekt och bundna adverbial. Dessa typer av
bestämningar är ofta dativmarkerade i färöiskan. Att adjektiv kan ta bestämningar och styra dativ är inte lika oomtvistat och kommer därför att utredas
närmare i avsnitt 6.2.5.2 nedan. Slutligen hävdas ibland framför allt i äldre
standardverk om norrønt/fornisländska att adverb kan ta objekt i dativ, medan SAG menar att adverb inte kan ta objekt. Huruvida adverb kan styra
dativobjekt i färöiskan utreds vidare i avsnitt 6.2.5.3 nedan.
Innan frågor om styrning kan besvaras måste emellertid de potentiellt dativstyrande ordklasserna definieras. Framför allt utgör perfekt particip ett
problem för gränsdragningen mellan verb och adjektiv. Jag har valt att inte
som SAG urskilja particip som en egen ordklass därför att det inte är vanligt
i färöiska standardverk eller tidigare grammatisk forskning om färöiska och
isländska. Då färöisk passiv i regel bildas perifrastiskt (jfr avsnitt 6.2.9) blir
man närmast tvungen att räkna en del av alla perfektparticip som verbformer. Samtidigt finns rent statistiska skäl att räkna adjektiviska perfektparticip som adjektiv och inte som en egen kategori. Exemplen på particip som
styr dativ är få i mitt material, liksom exemplen på adjektiv som styr dativ,
och ju mindre kategorier, desto svårare att få statistiskt signifikanta resultat.
Jag strävar alltså att skilja på verbala particip och adjektiviska particip och
för de förstnämnda till verben, de sistnämnda till adjektiven. Hur denna
gränsdragning gjorts förklaras i närmast följande avsnitt.
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6.2.5.1 Gränsdragning mellan verb och adjektiv
Som jag förklarat ovan behöver jag alltså kunna skilja på verbala och adjektiviska perfektparticip. Verbala perfektparticip bildar tillsammans med
vara eller bli perifrastisk passiv, jfr SAG (IV:382). På färöiska gäller hjälpverben vera, verða eller blíva, varav verða är klart vanligast, se vidare avsnitt 6.2.9. Argument till verbala perfektparticip räknas alltså som verbstyrda, och som dativstyrande ord noteras det verb som participet är bildat
till. Adjektiviska perfektparticip samt alla presensparticip fungerar som adjektiv enligt SAG (IV:384 not 1), där det sägs: ˮKonstruktionen bli, vara +
adjektivisk participfras som predikativ är helt parallell med bli, vara + adjektivfras som predikativˮ. Jag jämställer adjektiviska particip helt med adjektiv, räknar argument till adjektiviska perfektparticip som adjektivstyrda
och noterar participformen som dativstyrande ord.
För att dra gränsen mellan particip som bildar perifrastisk passiv och particip som fungerar som adjektiv har jag ställt upp en rad kriterier som kommer att presenteras i det följande. Inget av kriterierna kan ensamt avgöra
frågan, men vissa kriterier är mer utslagsgivande än andra. Typiskt för adjektiviska particip är att participets eventuella bundna adverbial inte är syntaktiskt obligatoriska, att participet inte kan kombineras med agentadverbial,
att det betecknar ett varaktigt tillstånd, alltså kan kombineras med kopulaverbet gerast, och att det är graderbart. Jag har valt som definition att de
particip som uppfyller minst tre av dessa fyra mest utslagsgivande kriterierna
får jämställas med adjektiv och övriga med en verbform.
De ord vars ordklasstillhörighet inte är helt självklar kännetecknas av följande drag: De uppvisar en ändelse som används för att bilda perfektparticip,
på färöiska t.ex. -aður (maskulinum nominativ singular), och de är bildade
till ett verb i ett eller flera avledningssteg. Det har dock ofta skett en betydelseförskjutning från verbets konkreta grundbetydelse, så att participets betydelse är överförd eller specialiserad, jfr exempelvis på svenska verbet bita
och participet biten. Detta sistnämnda är en tendens, men ingen bra definition, då det är mycket svårt att konstruera en pålitlig måttstock för likheten i
betydelse mellan verb och particip.
Ett tänkbart sätt att dra gränsen mellan verbala och adjektiviska particip
vore att följa ordklassangivelserna i FO. Här visar det sig emellertid att participliknande adjektiv/adjektivliknande particip behandlas på ett väldigt varierande sätt. De kan stå som eget uppslagsord eller behandlas under verbet.
Om de står uppförda som eget lemma kan ordförklaring ges på plats eller
under verbet. Ordklassangivelsen kan vara adjektiv, perfektparticip, båda
delarna samtidigt eller saknas helt. Dessa variabler tycks inte korrelera på
något konsekvent sätt. Slutligen finns tre perfektparticip som förekommer i
mitt material men som inte nämns i FO. Sammantaget behandlas perfektparticip på nio olika sätt i ordboken, och jag får därför svårt att bygga mina
definitioner enbart på den.
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Ett test som SAG använder för att identifiera perifrastisk passiv (och därmed verbala particip) är att kontrollera om man kan byta ut den eventuella
perifrastiska passiven mot en s-passiv: ˮPredikativ i perifrastisk passiv skiljer sig från andra konstruktioner med bli och vara + perfektparticip som
predikativ genom att parafras med s-passiv sats och motsvarande aktiv sats
är möjligˮ (SAG IV:403 f.). I färöiskan används emellertid den form som
motsvarar s-passiven inte på långt när lika flitigt som i svenskan, och dess
betydelse är annorlunda. Henriksen (2000:48) kallar -st-formen av verb för
mediopassiv och visar hur betydelsen kan vara reflexiv, reciprok eller medial, real eller irreal. De två konstruktionerna är alltså i färöiskan inte utbytbara mot varandra som i svenskan, så testet blir inte användbart för mina
syften.
I SAG nämns emellertid även en lång rad andra drag som är typiska för
verbala respektive adjektiviska particip. Jag har prövat dessa mot färöiskans
språksystem, beläggen i mitt material och behandlingen av de aktuella participen i FO. Det visar sig att fyra av kriterierna som nämns i SAG med vissa
modifikationer ger tydligt utslag även på färöiskt material och ger ett resultat
som stämmer förhållandevis väl med angivelserna i FO. De fyra kriterierna
beskrivs i det följande.
Adjektiviska particip kännetecknas enligt SAG (II:584–588 samt III:624)
typiskt av att adverbial oftast inte är syntaktiskt obligatoriska när de motsvarar argument vid det verb participet är bildat till. (Däremot tycks det enligt
SAG inte säga mycket om participets status ifall det kräver någon annan typ
av bestämning, t.ex. ett sättsadverbial i form av væl/illa.) Annorlunda uttryckt blir eventuellt bundet adverbial mera syntaktisk obligatoriskt ju mera
verbnära participet är. Det stämmer ganska väl med framställningen i FO,
där fyra av de tio particip som inte utgör eget lemma, och alltså betraktas
som verbformer, kräver objektliknande adverbial. Bland de particip som
ordboken klassar som adjektiv (och enbart detta) är det bara ett av 21 som
kräver objektliknande adverbial.
Adjektiviska particip saknar enligt SAG (II:592) också i regel möjlighet
att ta agentadverbial. Detta gäller för drygt hälften av de particip jag excerperat. Regeln stämmer bra överens med FO: Ju mera verblikt participet behandlas i ordboken (inget eget lemma eller lemma bara med hänvisning till
verbet, ordklassangivelse particip, ordförklaring under verbet) desto oftare
kan agentadverbial användas. Ett problem i sammanhanget är att skilja på
agentadverbial och orsaksadverbial, jfr SAG (II:594 not 1): ˮEtt adjektiviskt
particip kan ta ett orsaksadverbial som bestämning (Advl §36:b): gripen av
sångenˮ samt SAG (IV:388): ˮVid vara + perfektparticip är gränsen mellan
agentadverbial och bundet adverbial som anger orsak ofta vag, särskilt när
adverbialets rektion betecknar inanimat referent.ˮ Jag håller helt med om
detta: Innehåller adverbialen konkreta, animata aktanter känns det självklart
att räkna dem som agentadverbial, medan detsamma tar emot när aktanten är
inanimat och närmar sig rollen ORSAK. I SAG (III:503 f.) om agentadverbial
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tas emellertid uttryckligen ingen hänsyn till nominalfrasens semantiska
egenskaper och semantiska roll: ˮI passiv sats kan den roll som anges med
subjektet vid samma verb i aktiv anges med av + nominalfras som fritt adverbial. Ett sådant adverbial kallas agentadverbial. Ett agentadverbial kan
liksom ett subjekt ange även andra roller än agens.ˮ Jag håller mig till detta
och klassar adverbial som inleds med av vid upptikin ’upptagen’, hugtikin
’fascinerad’, bundin ’bunden’, och sermerktur ’kännetecknad’ som agentadverbial.
Kännetecknande för adjektiviska particip är också att de väcker en föreställning om ett tillstånd snarare än en händelse. Om ett particip betecknar ett
tillstånd kan det enligt SAG (II:593) kombineras med ett varaktighetsadverbial inte längre eller fortfarande. Detta stämmer emellertid in på alla
utom fyra av de particip jag excerperat, och testet blir knappast användbart.
Hur stark föreställning om ett tillstånd snarare än en aktion participet väcker
kan antagligen på färöiskan bättre testas genom att försöka kombinera participet med kopulaverbet gerast. Såvitt jag ser kan bara adjektiviska particip
kombineras med detta verb, och det kan i alla fall inte användas som kopula i
entydiga passiver som *Hann gerst sparkaður ’han blir sparkad’. Det måste
betonas att jag inte har funnit detta kriterium i någon annan litteratur, utan
bygger det på mina informanters språkbruk. I mitt material används verbet
spontant tillsammans med ovfarin ’förvånad’, óbundin ’obunden’ och troyttur ’trött’ (som för övrigt finns belagt även med blíva, vera och verða). Det
finns enligt min språkkänsla ingen möjlighet att uppfatta dessa belägg som
perifrastisk passiv. Verbet gerast betecknar inträdande i ett tillstånd i motsats till de övriga kopulaverben: Vera betecknar vanligen tillstånd utan tanke
på varaktighet, medan verða och blíva visserligen är inkoativa men kan fokusera på att subjektet utsätts för en handling – i detta avseende är gerast
absolut neutralt. Som test av hur starkt adjektiviskt participet är fungerar
gerast-kriteriet mera exklusivt än det nyss nämnda testet med varaktighetsadverbial, i anslutning till vilket SAG (II:593) mycket riktigt skriver:
ˮParticipet behöver inte vara starkt adjektiviskt för att ange kvarstående resultat, d.v.s. föreställningen om aktionen behöver inte vara mycket försvagadˮ. Det finns bland mina belägg inget exempel på att ett perfektparticip
kan kombineras med gerast men inte ta varaktighetsadverbial.
Ett sista kriterium från SAG som fungerar även på färöiska adjektiviska
particip är att de är graderbara, jfr SAG (II:593 f. samt III:627 f.). De färöiska participen graderas då med sera ’mycket’, motsvarigheten till svenskans
mycket/synnerligen som SAG nämner. Detta kriterium är inte särskilt exklusivt, då till och med vissa av de particip som inte har eget lemma i FO kan
graderas. I kombination med övriga kriterier ovan ger det emellertid bra
resultat.
De viktigaste kriterierna för adjektiviska particip verkar alltså vara att participets eventuella bundna adverbial inte är syntaktiskt obligatoriska, att participet inte kan kombineras med agentadverbial, att det betecknar ett varakt161

igt tillstånd, alltså kan kombineras med kopulaverbet gerast, och att det är
graderbart. Sammantaget tar de fyra utvalda kriterierna hänsyn till participets
syntaktiska avhängighet av det verb som är grunden för avledningen, till
agentivitet, till aktionsart samt till i vilken mån participet denoterar en egenskap, vilket ju är adjektivens viktigaste semantiska funktion. Kriterierna
representerar alltså en kombination av bredd och djup. Det visar sig också att
kriterierna ger en rangordning av participen från mycket adjektivlika till
mycket verblika som ganska väl motsvarar hur FO behandlar dem: De allra
flesta particip som ordboken klassat som adjektiv hamnar långt upp mot den
adjektiviska polen enligt de fyra kriterier jag valt, och de som inte har något
eget lemma i ordboken hamnar oftast nära den verbala polen enligt kriterierna. När klassificeringen i FO, som utan tvivel i första hand utgår från infödda färingars uppfattning av ordens semantik, överensstämmer med mina
resultat, stärker det antagandet att de (syntaktiska) kriterier jag valt ut säger
något väsentligt om participens egenskaper i stort. Att överensstämmelsen
inte är total finner jag inte allt för besvärande; snarast visar det att den här
fördjupningen i problemet var relevant. Jag bestämmer mig härmed för att
göra ett undantag och räkna giftur ’gift’, forlovaður ’förlovad’ och skildur
’skild’ samt ættaður ’härstammande (från ngn/ngt)’ till de adjektiviska participen trots att de bland annat inte är graderbara eftersom tillstånden de beskriver är absoluta i våra nordiska samhällen. I övrigt drar jag gränsen mellan adjektiviska och verbala particip så att de som uppfyller minst tre av de
fyra här presenterade kriterierna får jämställas med adjektiv och övriga med
en verbform.
6.2.5.2 Adjektiv som dativstyrande kategori
Adjektiv kan som sagt enligt SAG ta ett flertal olika typer av bestämningar,
bland annat objekt och bundna adverbial29. Exempel (56) visar ett adjektiv
som tar objekt både i färöiskan (líkur e-m) och i svenskan (lik ngn). Exempel
(57) visar på motsvarande sätt ett färöiskt adjektiv (bangin fyri e-m) och ett
svenskt adjektiv med samma betydelse (rädd för ngn/ngt) som båda tar objektliknande adverbial.
29

Det är dock värt att påpeka att det även finns en annan tradition, som exempelvis Henriksen
(2000:72) och Barðdal (2004) representerar. De verkar anse att det som SAG kallar objekt till
adjektiv, t.ex. vid adjektivet lydig, fär. lýðin, istället är knutet direkt till verbet eller kanske till
konstruktionen i sin helhet. Henriksen sammanför konstruktionen med adjektiv (exempel:
Verið foreldrum tykkara lýðin) med andra satskonstruktioner med kopulaverb + predikativ i
form av nominalfras, infinitivfras eller sats, t.ex. Hetta gjørdist honum eitt tungt stríð ’Detta
blev en tung strid för honom’. Den senare dativkonstruktionen kallas i andra framställningar
predikativ dativ eller Dativ des Zustandsträgers (Helbig 1981:329), och dativledet betraktas
då alltså som icke valensbundet, se vidare avsnitt 6.2.11.3. Å andra sidan menar Henriksen
(2000:138 f.) att meningen Mánin stendur næstur jørðini ’Månen står närmast jorden’ innehåller en adjektivfras næstur jørðini – men detta hanteras som ett lexikalt unikum. Även
Reinhammar (1988b:10) uppmärksammar för övrigt parallellen mellan verb + dativobjekt och
verb + adjektiv + dativobjekt.
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(56) so er hon ógvuliga lík nógvum av teimum [91-f1]
så är hon rysligt lik många av demDAT
’så är hon mycket lik många av dessa’
(57) Orfeus er bangin fyri henni [94-f1]
Orfeus är rädd för hennePPdat
’Orfeus är rädd för henne’

Jónsson & Pétursdóttir (2012) undersöker specifikt färöiska adjektiv som tar
objekt. Även i språk och varieteter som ligger nära färöiskan är det vanligaste synsättet att adjektiv kan ta argument. Reinhammar (1988b) studerar
dativstyrande adjektiv i svenska och norska dialekter. Barðdal (2001:48)
anger att hon följer en isländsk tradition när hon inte skiljer på objekt till
verb och objekt till adjektiv. Þráinsson & Rögnvaldsson (2005:364–373)
menar att isländska adjektiv (tillsammans med ett kopulaverb) kan bilda
predikat och som sådant kan ta både subjekt, objekt och prepositionsfras som
bundet adverbial (eller, beroende på synsätt, bara bestämma kasus när det
gäller subjektet). Jag har alltså gott stöd för att räkna vissa adjektiv som dativstyrande ord i färöiskan.
Avslutningsvis bör det klargöras att kopulaverb i färöiskan inte är nödvändigt för att en sats/satsförkortning ska kunna innehålla adjektiv som predikativ, utan kongruensböjt adjektiv kan uppenbarligen stå som predikativ
även vid en del andra huvudverb, jfr Henriksens (2000:139) exempel Mánin
stendur næstur jørðini ’Månen står närmast jorden’. Jag har jämfört användningen i FTS av adjektivet næstur, som kongruensböjs med sitt korrelat, med
användningen av det oböjliga adverbet næst. Det visar sig som förväntat att
adjektivet klart oftast kombineras med kopulaverb: 12 av 15 exempel på
kongruensböjt næstur finns i satser med kopulaverb. Men FTS innehåller
även tre exempel på kongruensböjt næstur i satser med koma ’komma’ respektive liggja ’ligga’ som predikatets huvudverb. Det kan dock konstateras
att dessa är få jämfört med beläggen på icke-kongruensböjt næst i samma
position, som är 10 till antalet. Ofta (i 25 av 50 fall i FTS) är det oklart om
kongruensböjning föreligger eller ej, eftersom formen av adjektivet i femininum singular, neutrum singular och neutrum plural är næst, alltså homonym
med adverbet. Då bör enligt undersökningen av beläggen i FTS sannolikheten vara störst att språkbrukaren ser næst som preposition/adverb. Man kan
alltså dra slutsatsen att formen næst och liknande ord med tvetydig böjningsform i första hand bör ses som preposition/adverb och inte adjektiv om de
står som huvudord i ett eget satsled i slutfältet efter andra verb än kopulaverb. Endast när ordet är uppenbart kongruensböjt måste det räknas som
adjektiv och därmed predikativ även vid andra verb än kopulaverb.

163

6.2.5.3 Adverb som dativstyrande kategori
Hittills har jag deklarerat att avhandlingen undersöker dativled som utgör
argument till verb och adjektiv samt icke valensbundna dativled som kan ses
som argument till hela verbkonstruktionen. Detta implicerar att jag inte inkluderar bestämningar till adverb i min undersökning. I följande avsnitt
kommer jag att argumentera för det valet. Kontentan är att adverb som tidigare betraktats som dativstyrande har gått över till ordklassen prepositioner.
Det enda undantaget utgör ordet nær, som fortfarande måste betraktas som
ett adverb och kan ta bestämning i dativ. Eftersom detta bara är just ett lågfrekvent undantag väljer jag att inte inkludera dativstyrande adverb som en
kategori i undersökningen.
Anledningen till att frågan om dativstyrande adverb alls uppstår är att
grammatiker tidvis har räknat med att vissa adverb, t.ex. nær ’nära’, kunnat
ta objekt i dativ. Om färöiska adverb tar objekt på samma sätt som verb och
adjektiv finns inget skäl att utesluta denna typ av bundna bestämningar ur
undersökningen. Nyare grammatiska verk såsom SAG menar dock att adverb inte kan ta objekt, och färöiska standardverk lämnar motstridiga uppgifter. I det följande kommer jag att använda färöiskans nær, fornisländskans
nær respektive svenskans nära inklusive kompareringsformer som utgångspunkt för utredningen med motiveringen att detta är mest frekvent av de ord
som tidvis ansetts vara adverb med möjlighet att ta objekt.
Med objekt till adverb räknar många äldre standardverk som Fritzner
(1973, första utgåvan 1867), där båda de norrøna varianterna nær och næri
inklusive alla komparationsformer (nærr/nærri, næst) klassas som adverb
med angivelser som ˮmed følgende Dativˮ, ˮmed Dat.ˮ under de olika betydelserna. När dativ saknas ses den som underförstådd: ˮnær ɔ: i Nærheden,
uden tilføiet Dativ eller Stedsadverbium, hvilket nemlig kan suppleres af
Sammenhængenˮ. Fritzner tycks se nærri som adjektiv endast när det står
som predikativ eller attribut. Adjektivet næstur skiljer sig från adverbet næst
genom att det kongruensböjs med ett korrelat. Uppfattningen att adverb kan
ta objekt tycks vara det vanliga även i grammatikor över andra kasusspråk
såsom latin, tyska och isländska åtminstone under 1800-talet, jfr t.ex. Allen
and Greenough’s New Latin Grammar (1995, första utgåvan 1888) §383 och
§594. Även Iversen (1973, första utgåvan 1923) anger i §185.3 att dativ används ˮVed adjektiv (og adverb) med liknende betydning som hovedmengden av verbene i §158.2.ˮ och nämner med explicit ordklassangivelse adverben nær och fjarri ’fjärran’ som exempel. Även en så sentida författare som
Lockwood (1977, första utgåvan 1955) hävdar i §111 iv) att ˮThe dative is
used in connection with some adjectives and adverbsˮ och ger exemplen
hann er nær deyðanum ’han är nära döden’ respektive húsini stóðu næst
bakkanum ’husen stod närmast branten’. Exemplen visar tydligt att nær och
næst betraktas som adverb och den efterföljande dativen som bestämning till
desamma.
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Ett senare synssätt är att adverb som tar objekt övergår till att vara prepositioner, jfr Jespersen (1992 [1934]:163): ˮIf an adverb takes an object, the
adverb becomes what is commonly termed a preposition; see Ch. VI. Observe that the German preposition nach is nothing but a phonetic variant of
the adverb nah.ˮ Framför allt under 1900-talets senare del verkar majoriteten
av grammatiker och ordboksförfattare låta ordets funktion i fras och sats
avgöra dess ordklasstillhörighet: När t.ex. nära ensamt utgör adverbial är det
adverb, när det har ett nominalt led som efterställd bestämning är det preposition, när det fungerar som predikativ eller attribut är det adjektiv. Den
klassifikationen företräder SAG, som dock lyfter fram det udda i att prepositionen nära kan kompareras och förklarar det med ordets adverbiella ursprung (SAG II:716). SAG påpekar också att vissa prepositioner kan ta
framförställda bestämningar såsom gradadverbial, något som annars är typiskt för adjektiv och adverb (SAG II:723 f.). Nyare färöiska grammatikor
följer mer eller mindre samma definitioner som SAG, men beskrivningarna
är inte helt konsekventa. Henriksen (2000) verkar således mena att det finns
både ett adjektiv, ett adverb och en preposition nær, men att det inte är förmågan att ta nominalfras som bestämning som skiljer dem åt: Han tar upp
nær som en preposition som alltid tar dativ i §346, men ser en adverbfras
(ˮhjáorðsbindingˮ) i exemplet Teir sigldu nærri landinum ’De seglade närmare land’ i §339 och en adjektivfras (ˮlýsingarorðsbindingˮ) i Mánin stendur næstur jørðini ’Månen står närmast jorden’ i §340. Þráinsson m.fl.
(2004:159) ligger nära SAG:s beskrivning då man tar upp färöiskans nær å
ena sidan som exempel på preposition som styr dativ, å andra sidan i listan
över komparerbara adverb (Þráinsson m.fl. 2004:192). Men olikt SAG, eventuellt mera i samklang med Henriksen, behandlas komparationsformerna
olika: Grundformen nær kan enligt Þráinsson m.fl. (2004:108) inte vara adjektiv, utan nærri och næstur är de enda formerna i ett ofullständigt adjektiviskt böjningsmönster. Behandlingen av nær, nærri, næst och næstur i FO
stämmer överens med Þráinsson m.fl. (2004), samtidigt som det här blir
ännu mer uppenbart att det finns en stor osäkerhet kring ordklasstillhörigheten. För uppslagsordet nær anger FO ordklasstillhörigheten fs/hj (preposition/adverb) utan att skilja på de två användningarna i artikeln – något man
annars brukar göra, såsom t.ex. vid javnbjóðis ’jämlikt med’, där artikeln är
delad i två delar, en för adverbet och en för preposition. Att grundformen
skulle kunna utgöra adjektiv ses tydligen, liksom i Þráinsson m.fl. (2004),
inte som en möjlighet. Komparativformen nærri utgör ett eget lemma och
klassas som hj/l (adverb/adjektiv) – och alltså inte preposition. Superlativformen finns i FO i två versioner, dels det oböjliga næst som sägs vara adverb (och inte preposition), dels det kongruensböjda næstur, som är ett adjektiv. Resultatet av det sammanlagda vittnesbördet i FO, Þráinsson m.fl.
(2004) och Henriksen (2000) är alltså ett system som det jag sammanfattar i
Tablå 13.
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Tablå 13. Ordklasstillhörighet för nær, nærri, næst (oböjligt) och næstur (kongruensböjt) enligt FO, Þráinsson m.fl. (2004) och Henriksen (2000)
nær
Preposition
Adverb
Adjektiv

+
+

nærri

næst

+
+

+

næstur

+

Författarna skriver inte explicit huruvida de anser att adverb kan ta objekt
eller ej. Men eftersom både FO och Þráinsson m.fl. (2004) anser det nödvändigt att räkna nær som en preposition i vissa sammanhang kan man dock
sluta sig till att adverb, dit ordet traditionellt räknats, numera inte anses
kunna ta ett nominalt led som bestämning. Det går inte att dra några säkra
slutsatser om detta utifrån exemplen i FO, eftersom både nær och nærri har
dubbel ordklasstillhörighet och det inte går att se vilka exempel som illustrerar vilken ordklass. Men exemplen tillåter åtminstone oftast att man räknar
uppslagsordet som preposition respektive adjektiv när det har ett nominalt
led som bestämning, och som adverb då det inte har det. En första slutsats
blir alltså att man inte behöver räkna med objekt till adverb i färöiskan, utan
att de flesta ord som tidigare kallats dativstyrande adverb kan klassas som
prepositioner. Dessa prepositionsfraser utgör då i regel TSR-adverbial och
kommer alltså inte att tas upp i min undersökning.
När det gäller just ordet nær uppstår följdfrågan om det verkligen är rimligt att räkna de olika komparationsformerna som olika ordklasser, nämligen
grundformen som preposition respektive komparativ och superlativ som
adjektiv. Vad denna uppdelning grundar sig på förklaras tyvärr varken i FO,
Þráinsson m.fl. (2004) eller hos Henriksen (2000). Jag har undersökt i vilka
syntaktiska kontexter komparationsformerna förekommer i exemplen i dessa
tre verk, i mitt material samt i FTS och kan konstatera att alla formerna kan
användas både som adjektiv och preposition. Klart adjektivisk funktion har
grundformen t.ex. när den står som framförställt attribut i nominalfras. Det
är visserligen mindre vanligt förekommande, men i FTS finns exempel (58),
där nominalfrasen blir tydligt avgränsad tack vare att den står som rektion i
prepositionsfras (prepositionsfrasen understruken):
(58) Ikki er tað nøkur loyna, at føroyingar eru alla staðni, og hava teir frænir av, at
onkur landsmaður er í nær námind í fremmandum landi, leita teir saman.
Inte är det någon hemlighet, att färingar är alla ställen, och har de nys om, att
någon landsman är i nära närhetPPack/PPdat i främmande land, letar de samman
’Det är ingen hemlighet att det finns färingar överallt, och känner de till att någon
landsman finns i närheten i ett främmande land söker de sig samman’

Å andra sidan kan både komparativformen och superlativformen fungera
som preposition, vilket entydigt bevisas när ordet står med rektion som efter166

ställt attribut i nominalfras (exempel (59) och (60) härstammar från FTS, här
har prepositionsfrasen understrukits):
(59) Manshondbóltur: VÍF eitt skritt nærri steypinum
Manshandboll: VÍF ett steg närmare pokalenPPdat
’Handboll herrar: VÍF ett steg närmare pokalen’
(60) Í stuttum at lýsa fólkakirkjuligu lóggávuna og fíggjarligu viðurskifti fólkakirkjunnar í londunum næst okkum
I korthet att beskriva folkkyrkliga laggivningen och ekonomiska förhållanden
folkkyrkans i länderna närmast ossPPdat
’Att i korthet beskriva statskyrkans juridik och de ekonomiska villkoren för statskyrkan i länderna närmast oss.’

Jag drar slutsatsen att nær oavsett komparationsform bör definieras som
adjektiv om det står som predikativ i sats med kopulaverb (vera, verða,
blíva, gerast) eller i undantagsfall vid andra verb (jfr 6.2.11), samt om det
står som framförställd bestämning i nominalfras. Superlativformen måste
kongruensböjas med sitt korrelat. Adverb är nær oavsett komparationsform
bara när det står som adverbial och inte har något nominalt led som bestämning. Preposition slutligen är nær oavsett komparationsform när det tillsammans med en rektion utgör rumsadverbial eller efterställd bestämning i
nominalfras. Innehåller ett belägg enligt detta resonemang adjektiv med objekt tas det med i min studie; innehåller det preposition med rektion utesluts
det.
I och med att jag inte räknar med objekt till adverb blir det också överflödigt att undersöka prepositionsfraser som bundna adverbial till adverb (SAG
III:639): Det finns då inte som vid verb eller adjektiv möjlighet att kontrastera frekvensen av objekt gentemot objektliknande/bundet adverbial. Till
beslutet att utesluta bundna adverbial till adverb från undersökningen har
bidragit att antalet otvetydiga belägg är ytterligt lågt. De flesta belägg med
adverb i kombination med prepositionsfras kan tolkas på annat sätt än att
prepositionsfrasen är bestämning till adverbet. Så har t.ex. adverbet fram och
prepositionen við lexikaliserats som en flerordspreposition (SAG II:718 ff.) i
exempel som (61).
(61) Fleiri herstøðir blivu settar upp ymsastaðni í landinum og fram við markinum
[70-b2]
Flera militärbaser blev satta upp olikastans i landet och fram med gränsenPPdat
’Flera militärbaser sattes upp på olika håll i landet och längs med gränsen’

Den höga graden av lexikalisering bevisas också av att framvið ofta skrivs
ihop som en sammansättning. På liknande sätt kan samstundis við at betraktas som en flerordssubjunktion (jfr SAG II:739) i exempel (62).
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(62) Síðan Føroyingar byrjaðu at fiska, eru reiðskapini broytt, samstundis við at
fiskileiðirnar eru aðrar [40-b3]
Sedan färingar började att fiska, är redskapen förändrade, samtidigt med att fiskeområdena är andra
’Sedan färingarna började fiska till havs har fiskeredskapen förändrats, samtidigt
som fiskeområdena är nya’

Dubbeladverbial (SAG III:486 ff.) föreligger i exempel (63), där adverbet
umborð och prepositionsfrasen á Smyrli alltså kan ses som två jämställda
rumsadverbial.
(63) Á veg suður hittir hon Poul umborð á Smyrli [91-a2]
På väg söder träffar hon Poul ombord på SmyrilPPdat
’På väg till Suðuroy träffar hon Poul ombord på Smyril’

I slutändan återstår endast 4 belägg som snarast måste tolkas som adverb
med prepositionsfras som bestämning, alla med adverbet nær i komparativformen nærri som i (64):
(64) Dreymurin hjá Orfeus verður nýttur sum ein háttur at koma nærri at honum og tí
hann teinkir [94-f1]
Drömmen hos Orfeus blir använd som ett sätt att komma närmare till honomPPdat
och [till] detPPdat han tänker
’Orfeus dröm används som ett sätt att komma närmare honom och det han tänker’

Det är naturligtvis omöjligt att bygga någon statistisk undersökning på dessa
få belägg, och de kommer därför inte att behandlas vidare i den kvantitativa
studien.

6.2.6 Placering
Färöiskan har i stora drag samma ordföljd som svenskan, även om färöiskan
tillåter större variation i form av exempelvis subjektslösa satser (Henriksen
2000:57 f.) eller kilkonstruktion (Þráinsson m.fl. 2004:298–299). Dessa
skillnader mellan färöiskan och de fastlandsskandinaviska språken är ur
många aspekter intressanta, men spelar knappast någon roll inom ramen för
den undersökning jag vill genomföra. När jag här har behov av en åskådlig
modell över ordföljden i färöiska satser kan jag därför, i brist på förebilder
som är speciellt anpassade för färöiskan, tillämpa det fältschema som återfinns i SAG (IV:5–18) med endast små modifikationer. Satsen delas där först
och främst in i initialfält, mittfält och slutfält. Initialfältet fylls i färöiskan
liksom i svenskan av subjunktion eller av vad SAG kallar en satsbas, d.v.s.
”ett led som dels har satsledsfunktion i satsen och dels anger en betydelse
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som är specifik för den inledda satstypen” (SAG I:222). Vilka satsdelar det
kan röra sig om återkommer jag strax till. I mittfältet står normalt det finita
verbet, subjektet (om det inte placerats i initialfältet) samt eventuella satsadverbial. I slutfältet står övriga satsdelar, exempelvis infinita verb, objekt,
predikativ, egentligt subjekt, partikeladverbial, andra bundna adverbial och
fria adverbial. Framför allt vissa fria adverbial kan alternativt placeras i mittfältet, och objekt, predikativ och adverbial kan i många typer av satser fungera som satsbas i initialfältet. Denna grundindelning illustreras i Tablå 14
med (här något förkortade) exempel från mitt färöiska material, där potentiella dativkontexter markerats med understrykning.
Som synes kan färöiska dativled placeras både i initialfältet, mittfältet och
slutfältet. I modern färöiska, liksom i modern svenska, är ordningen mellan
leden i mittfältet vanligen annorlunda i bisats än i huvudsats. Tablå 14 visar
huvudsatser, där det finita verbet står före subjekt och satsadverbial – om
subjektet inte står i initialfältet som i exempelsatsen Honum dámdi væl tónleik. Sådan ordföljd i mittfältet kallas i SAG (IV:7 f.) för fa-ordföljd, därav
tablåns rubrik.
Tablå 14. Fältschema för färöiska fa-satser
Initialfält

Mittfält

Slutfält

Í greinini

brigslar

hann

eisini

føroysku orðabókini

fyri at vera vánaliga

I artikeln
rumsadverbial

förebrår
finit verb

han
subjekt

också
satsadvl

den färöiska ordboken
objekt

för att vara dålig
objektliknande advl

Tá

dámar

okkum

ikki

Då
tidsadverbial

trivs
finit verb

oss
subjekt

inte
satsadvl

Honum

dámdi

væl

tónleik

Honom
subjekt

gillade
finit verb

väl
satsadvl

musik
objekt

I bisats däremot är den vanligaste ordföljden i mittfältet subjekt–
satsadverbial–finit verb vilket i SAG kallas af-ordföljd. Denna ordföljd demonstreras i Tablå 15 på färöiska bisatser. Dativleden är åter understrukna
för att visa att sådana kan placeras både i initialfältet, mittfältet och slutfältet
även i bisats. Jag väljer för övrigt att använda termerna fa-ordföljd och afordföljd framför alternativen huvudsatsordföljd och bisatsordföljd eftersom
färöiskan ger ännu större möjligheter än svenskan att välja fa-ordföljd i bisats.
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Tablå 15. Fältschema för färöiska af-satser
Initialfält

Mittfält

Slutfält

hvørjum

hon

man

fara at møta

vem
objekt

hon
subjekt

lär
finit verb

komma att möta
infinita verb

um

hann

ikki

kann

steðga

sær sjálvum

om
subjunktion

han

inte
satsadvl

kan
finit verb

hejda
infinit verb

sig själv
objekt

tá

okkum

nú

manglar

heilt nógvar vørur

när
tidsadverbial

oss
subjekt

nu
tidsadvl

fattas
finit verb

ganska många varor
objekt

Från grundschemat för fa-satser respektive af-satser som demonstrerats i
Tablå 14 och Tablå 15 kan i färöiskan lika väl som i svenskan vissa avsteg
göras. Bland annat är det vanligt att även andra adverbial än satsadverbial
står i mittfältet om de inte är alltför tunga, jfr exemplet tá okkum nú manglar
heilt nógvar vørur i Tablå 15, där nú är ett tidsadverbial. Þráinsson m.fl.
(2004:298–300) påpekar ett drag som är mera specifikt för färöiskan, nämligen att infinit verb eller adverbial i färöiskan kan placeras för det finita verbet i bisats när subjekt saknas. Det rör sig alltså om en slags kilkonstruktion,
som Þráinsson m.fl. illustrerar med bland andra exemplet Vit spæla ikki
fótbólt, tá ið illa regnar, ordagrant ’Vi spelar inte fotboll när illa regnar’.
Sådana satskonstruktioner är emellertid tämligen sällsynta och involverar till
synes aldrig dativled. Viss effekt kan det däremot få på min undersökning att
färöiskan liksom svenskan har tendens till så kallat pronomenhopp. Det är
snarast en regel i färöiskan att obetonade pronomen, när huvudverbet är finit,
helst placeras före satsadverbialet även om de är objekt. Þráinsson m.fl.
(2004:237) exemplifierar fenomenet med ett objekt i ackusativ, nämligen
hana i satsen Eg kenni hana ikki/*ikki hana ’Jag känner henne inte/inte
henne’. Ett exempel med objekt i dativ från mitt material återges i (65). Hon
är subjekt och står i initialfältet, loyvir är det finita verbet och alltså första
ordet i mittfältet i en fa-sats som här, honum är objekt och ikki är satsadverbial och alltså sista ordet i mittfältet.
(65) Hon loyvir honum ikki at orða seg gjøgnum list [93-l1]
HonNOM tillåter honomDAT inte att uttrycka sig genom konstIF
’Hon tillåter honom inte att uttrycka sig genom konsten’

Ordet honum står därmed i mittfältet trots att ledet är objekt. Detta innebär
att inte enbart dativled som är subjekt, utan undantagsvis även dativled som
är objekt kan komma att stå i mittfältet.
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Med detta sagt slår jag härmed fast att initialfältet, mittfältet och slutfältet
är de tre värden jag urskiljer för variabeln placering i min kvantitativa
undersökning. Dativledens placering i satsen beaktas som en variabel i den
kvantitativa undersökningen på grund av att en del tidigare studier och översiktsverk påpekat en tendens att led i oblika kasus, när de placeras i initialfältet eller mittfältet, kan få ändrad kasusmarkering. Speciellt vanligt lär det
vara att nominativ ersätter dativ på led som utgör subjekt (och alltså enligt
min definition i avsnitt 6.2.7.1 alltid står i någon av de nämnda positionerna). Sådan ”nominativsjuka” är ett känt fenomen, se avsnitt 4.1.2.6, och har i
allmänhet antagits bero på ledets satsdelsstatus i och med att nominativ är
defaultkasus/strukturellt kasus på subjekt. Men även ledets placering skulle i
princip kunna spela in: Eftersom subjekt står antingen i mittfältet eller i initialfältet blir nominativ det vanligaste kasuset på nominalfraser i dessa fält,
och genom syntaktisk analogi skulle då alla typer av dativled med någon av
dessa placeringar kunna drabbas. I allmänhet är dock rektion till strandad
preposition den enda typ av dativled som i tidigare forskning har antagits
kunna få ändrad kasusmarkering i initialfältet, och då ackusativ och inte
nominativ, jfr avsnitt 4.3. Þráinsson m.fl. (2004:290–292) påpekar exempelvis att rektionen till strandad preposition ibland sätts i ackusativ i talad eller
informell färöiska, i synnerhet när rektionen är demonstrativt eller personligt
pronomen. Författarna anger samtidigt att kasusmarkeringen i regel bevaras
på rektion i initialfältet och alltid på objekt i initialfältet. Liksom de flesta
andra författare som berört fenomenet ger Þráinsson m.fl. endast exempel
med huvudsats; huruvida fenomenet existerar i bisats saknas det hittills upplysningar om. De flesta typer av bisatser har inget kasusböjt led i initialfältet,
men relativa och interrogativa bisatser kan ha ett kasusböjt pronomen (eventuellt som bestämning i en längre nominalfras) som satsbas, alltså i initialfältet. Ett exempel som (66), där det understrukna ledet som rektion till eftir
logiskt sett borde ha stått i dativ med formen hvørjum, antyder att tendensen
att ersätta dativ i initialfältet finns i bisats lika väl som i huvudsats.
(66) Hann veit væl, hvat hann tráar eftir [98-j1]
Han vet väl, vadACK/NOM hanNOM trånar efter
’Han vet exakt vad han eftersträvar’

Sammanfattningsvis finns det goda skäl att undersöka placeringen i satsen
som en variabel. Just initialfältet och mittfältet bör därvidlag utgöra två olika
värden som är viktiga att skilja från övriga placeringar av dativled.
Fältschemat i Tablå 14 och Tablå 15 har emellertid ytterligare implikationer. För bland annat satsdelsklassificeringen är det avgörande att kunna
urskilja om ett dativled står i mittfältet och alltså i normalfallet ska räknas
som subjekt, eller om det står i slutfältet och alltså ska räknas som objekt
respektive egentligt subjekt (satsdelarna definieras i avsnitt 6.2.7 nedan). I
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det följande ger jag några enstaka exempel där ordföljden kan respektive inte
kan vara till hjälp vid bestämningen av dativleds satsdelsfunktion.
Vid af-ordföljd markerar det finita verbet enligt Tablå 15 mittfältets högra
gräns. Placering av ett dativled före det finita verbet avslöjar alltså att ledet
bör ses som subjekt, jfr placeringen av ledet okkum i exemplet tá okkum nú
manglar heilt nógvar vørur i Tablå 15. I samma sats står ledet heilt nógvar
vørur (som med tanke på sin eventuella nominativmarkering skulle kunna
vara en subjektskandidat) efter det finita verbet och bör alltså vara objekt.
I slutfältet är ordningen mellan leden huvudsakligen densamma i färöiska
som i svenska. Det som kommer att vara viktigt bland annat för min analys
av potentiella dativleds satsdelsstatus är att eventuella infinita verb i färöiskan liksom i svenskan markerar slutfältets vänstra gräns, jfr det första exemplet i Tablå 16.
Tablå 16. Ordningen mellan leden i slutfältet i färöiska satser
Initial- och
mittfält

Slutfält

Infinit verb
Partikel

Indirekt objekt
Direkt objekt
Predikativ
Egentligt subjekt
Partikel

sum kann

geva

honum

meira

som kan

ge
infinit verb

honom
indirekt objekt

mera
direkt objekt

Bárður vísir

hesum

aftur

Bárður visar

detta
objekt

tillbaka
partikeladvl

Hann vísir

aftur

pástandinum

Hann visar

tillbaka
partikeladvl

påståendet
objekt

Objektliknande adverbial
Fria adverbial

Svabo helt

áfram

við starvi sínum til hann doyði

Svabo höll

på
partikeladvl

med sitt arbete
objektlikn. advl

tills han dog
tidsadverbial

I övrigt är det en skillnad mellan färöisk och svensk ordföljd att vissa partikeladverbial placeras efter verbets objekt medan andra placeras före objekt
enligt min definition av begreppen (för en diskussion se avsnitt 6.2.10.2
nedan). Undantagsvis kan till och med samma partikelförbindelse uppträda
med båda de alternativa ordföljderna, jfr de två exemplen med vísa aftur
’tillbakavisa’ i Tablå 16. För färöiskans del är det alltså knappast relevant att
inom slutfältet särskilja en plats för partikeladverbial, så som SAG (IV:14–
15) gör för svenskans del. Även de flesta andra möjliga finindelningar av
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slutfältet som SAG (IV:14–18) demonstrerar saknar betydelse för min
undersökning. Här kan det räcka att konstatera att indirekt objekt i färöiskan
liksom i svenskan vid omarkerad ordföljd står före direkt objekt i slutfältet
(jfr exempelsatsen sum kann geva honum meira i Tablå 16) och att fria adverbial i regel placeras efter andra typer av adverbial (jfr exempelsatsen
Svabo helt áfram við starvi sínum til hann doyði i Tablå 16).
De färöiska ordföljdsregler som demonstrerats i Tablå 14, Tablå 15 och
Tablå 16 ligger i stor utsträckning till grund för definitionen av satsdelsfunktionerna i nästa avsnitt. Vissa undantag från huvudreglerna kommer att
beskrivas i de följande avsnitten i samband med att deras relevans för specifika gränsdragningar förklaras.

6.2.7 Satsdelsfunktion
Satsdel och placering är, som torde ha framgått av föregående avsnitt, två
olika syntaktiska variabler. De har dock stora beröringspunkter, i och med att
ett leds placering i färöiskan verkar vara ett av de viktigaste kriterierna för
att avgöra dess satsdelsfunktion. Jag kommer i det följande att definiera fyra
av de värden som är aktuella för variabeln satsdelsfunktion i min undersökning, nämligen subjekt, direkt objekt och indirekt objekt (samlade under rubriken Objekt) samt rektion i objektliknande adverbial. Det femte möjliga
värdet, icke valensbundet dativled, definieras nedan i avsnitt 6.2.11. Förutom
placeringen i satsen dras i första hand andra syntaktiska kriterier in, medan
antalet semantiska kriterier hålls nere i möjligaste mån.
6.2.7.1 Subjekt
Satsdelsfunktioner kan huvudsakligen definieras utifrån position eller utifrån
böjning. För färöiskan är positionell definition nödvändig. Jag kommer att
visa hur respektive satsdel kan placeras i satsen med utgångspunkt i det fältschema som SAG (IV:5–16) ställer upp, anpassat för mina syften enligt avsnitt 6.2.6. Färöiskans grundregel, som kommer att nyanseras något nedan,
är att endast subjekt kan stå i mittfältet mellan finit verb och satsadverbial i
huvudsats respektive direkt efter bisatsinledaren i bisats. Andra kriterier är
otillräckliga för definition. Färöiskan har inget absolut subjektstvång, så som
t.ex. svenskan, varför subjekt inte som i exempelvis SAG kan definieras
utifrån förmågan att bilda en sats tillsammans med finit verbfras. Kongruens
med finit verb är heller inget bevis för att ett led är subjekt enligt Þráinsson
m.fl. (2004:229). Kasus kan inte definiera subjekt i färöiskan. I isländskan
har det av Zaenen, Maling & Þráinsson (1985) samt senare vid upprepade
tillfällen påvisats att även ackusativ- eller dativmarkerade led kan vara subjekt. För färöiskans del har Barnes (1986) visat att oblika subjekt förekommer på samma sätt som i isländskan, även om det finns vissa skillnader på
mera detaljerad nivå. Dativledet mér i det isländska exemplet (67) och dativledet mær det färöiska exemplet (68) har alltså båda satsdelsfunktionen sub173

jekt enligt Barnes (1986:17 f.), lika väl som det nominativmarkerade ledet
tey i exempel (69) från en färöisk uppsats.
(67) Mér líka þessir bílar
MigDAT gillar dessa bilarNOM
’Jag tycker om dessa bilar’
(68) Mær líkar henda filmin
MigDAT gillar denna filmenACK
’Jag tycker om denna film’
(69) Nøkur siga at tey elska ein [91-1y]
Några säger att deNOM älskar enACK
’Vissa säger att de älskar en’

I och med att subjekt kan stå i både nominativ och dativ (och marginellt även
i ackusativ, se Þráinsson m.fl. 2004:253 f.) utgör kasusmarkering inte i sig
något kriterium för satsdelsfunktion i färöiskan.
Det måste här inflikas att definitionen av subjekt inte är oomtvistad, och
särskilt relationen mellan subjekt och kasus tycks variera mellan olika språk.
För andra språk och varieteter än isländska och färöiska gäller enligt många
forskare att subjekt som består av nominalfras alltid markeras med nominativ. I fornsvenskan menar Falk (1997:38–40) sålunda att det finns för lite
evidens för oblika subjekt, så att man måste räkna med det tvärspråkligt
omarkerade alternativet att alla subjekt står i nominativ. Även i tyskan är det
ett standardantagande att subjekt alltid står i nominativ (Eyþórsson &
Barðdal 2005). Eyþórsson & Barðdal vänder sig emellertid emot denna syn
och hävdar tvärtom att oblika subjekt är ett gemensamt germanskt arv.
Jag kommer i min studie att i möjligaste mån följa den definition av subjekt som ges hos Þráinsson m.fl. (2004:226–229, 252–257). Subjekt definieras då som sagt utifrån ordföljd. I normalfallet står subjektet liksom i svenskan i initialfältet eller i mittfältet, medan objektet placeras efter finit verb
och eventuellt infinit verb, d.v.s. i slutfältet. Viktigaste kriteriet enligt
Þráinsson m.fl. (2004) är emellertid att endast ett subjekt inverterar med
verbet vid ja-/nej-frågor:
Various arguments can be given for the subjecthood of these non-nominative
noun phrases … the simplest one being that they occur in initial position in
default word order and invert with the finite verb in direct ’yes/no’-questions,
just like nominative subjects, whereas preposed (topicalized) objects cannot
invert with the finite verb in direct questions (Þráinsson m.fl. 2004:227 not 5).

Jag tillämpar definitionen hos Þráinsson m.fl. (2004) så att dativled som
uppenbart står i mittfältet och inverterar med verbet vid ja-/nej-frågor klassas
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som subjekt, och denna klassificering generaliseras sedan till andra belägg
på samma verb, där dativledet står i initialfältet. Ordföljden i ja/nej-fråga
testar jag med min egen språkkänsla såvida inte sådana belägg finns i
materialet.
I vissa fall kan samma verb till synes konstrueras med antingen nominativledet eller dativledet som subjekt, jfr Barnes (1986:36–39) och Þráinsson
m.fl. (2004:229). Om belägget i mitt material inte ger några säkra syntaktiska ledtrådar räknar jag som regel med att ledet i initialfältet är subjekt. Ett
sådant exempel är (70) från mitt material.
(70) NN hava nokk praktiskan kunnleika mongum viðvíkjandi, men hin bókligi bilar
teimum [47-c3]
NN har nog praktisk kunskap mycket gällande, men den bokligaNOM brister
demDAT
’NN har nog praktisk kunskap om mycket, men den teoretiska kunskapen brister
hos dem’

Verbet ifråga, bila, kan med min definition konstrueras antingen med FÖREMÅL i nominativ som subjekt eller med UPPLEVARE i dativ som subjekt om
man ser på exempel som (71) från TTF och (72) från FO:
(71) Nú hann sigur hetta seinasta, bilar røddin honum
Nu han säger detta senaste, brister röstenNOM honomDAT
’Nu när han säger detta senaste brister rösten för honom’
(72) barninum hevur bilað røkt
barnetDAT har brustit vårdNOM/ACK
’det har brustit i barnets vård’

I (71) måste røddin stå i mittfältet, i och med att det följer närmast efter det
finita verbet, se Tablå 17 nedan. Dativledet honum måste alltså stå i slutfältet
och räknas som objekt. I (72) däremot är det nominativledet røkt som måste
stå i slutfältet och räknas som objekt, eftersom det följer efter det infinita
verbet, se Tablå 17 (jfr även Tablå 16). I huvudsats där ett potentiellt subjekt
står i fundamentet, adverbial saknas i mittfältet och infinit verb saknas i slutfältet, så som exempel (70) från mitt material, går det inte att urskilja om ett
led står i mittfältet (och alltså är subjekt) eller i slutfältet (och alltså är objekt). I Tablå 17 har de tveksamma satsdelsbeteckningarna markerats med
frågetecken. I exempel som (70), d.v.s. det sista exemplet i Tablå 17, får man
rimligen räkna med det minst markerade alternativet, nämligen att ledet i
initialfältet, här hin bókligi [kunnleikin] är subjekt, och ledet med oklar placering, här teimum, är objekt.
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Tablå 17. Tillämpning av fältschemat för satsdelsanalys
Initialfält

Mittfält

Slutfält

Nú hann sigur
hetta seinasta bilar

røddin

Nu han säger
detta senaste
tidsadverbial

rösten
subjekt

brister
finit verb

honum

satsadvl

infinit verb

satsadvl

honom
objekt

barninum

hevur

bilað

røkt

barnet
subjekt

har
finit verb

subjekt

brustit
infinit verb

vård
objekt

hin bókligi

bilar

teimum?

den bokliga
brister
subjekt/objekt? finit verb

dem
subjekt?

teimum?
satsadvl

infinit verb

dem
objekt?

Konstruktion med expletivt tað i initialfältet eller i mittfältet samt egentligt
subjekt (eller med uttrycket hos Þráinsson m.fl. 2004:283 ˮlogical subjectˮ) i
form av infinitivfras/sats i slutfältet förekommer i färöiskan lika väl som i
svenskan. I sådana fall räknar jag det expletiva tað som syntaktiskt subjekt
och eventuellt dativled som objekt, oavsett om dess placering är entydig eller
ej. I (73) visas ett exempel från mitt material:
(73) Tað eydnaðist honum eisini at fáa samráðingar í lag í 1948 við hini bæði londini
[68-a2]
DetEXPL lyckades honomDAT direkt objekt också att få förhandlingar i lag i 1948 med
de andra båda ländernaIF egentligt subjekt
’Det lyckades honom också att få till stånd förhandlingar med de andra två länderna år 1948’

Om det inte finns något annat potentiellt subjekt än dativledet räknas
dativledet som subjekt, såvida inte ordföljden direkt motsäger den analysen.
I exempel (74) från mitt material klassas alltså dativledet som subjekt
eftersom det saknas andra subjektskandidater, trots att det inte går att avgöra
om dativledet står i mittfältet eller slutfältet, och trots att det finns gott om
andra belägg på verbet eydnast där dativledet enligt ovanstående kriterer
klassats som objekt.
(74) Við ovurhondsstórari hjálp frá meta-fysikki, eydnast báðum mytunum, at greiða
frá skapanini [95-k2]
Med överstor hjälp från metafysik, lyckas båda myternaDAT att förklara från
skapelsenIF
’Med oerhört stor hjälp av metafysik lyckas båda myterna förklara skapelsen’
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Sammanfattningsvis klassar jag i princip alla led med entydig placering i
mittfältet som syntaktiska subjekt (med reservation för pronomenhopp, jfr
avsnitt 6.2.6). När ett dativled är placerat i initialfältet eller om det inte går
att urskilja huruvida ledet står i mittfältet eller i slutfältet klassas det som
subjekt om ingen annan subjektskandidat finns eller om majoriteten av övriga belägg på samma verb har otvetydigt dativsubjekt. Om fördelningen i
mitt eget material inte ger något utslag söker jag i FTS eller TTF. När det
finns ett expletivt subjekt tað och ett annat led än dativledet som utgör ett
möjligt egentligt subjekt klassas dativledet som objekt. Om det finns ett expletivt subjekt tað men inget annat led än dativledet som utgör ett möjligt
egentligt subjekt räknas dativledet som egentligt subjekt och konstruktionen
beskrivs som innehållande dativsubjekt. I fall med två potentiella subjekt där
inget av de hittills nämnda kriterierna är utslagsgivande räknas ledet i initialfältet per default som subjekt.
6.2.7.2 Objekt
Objekt till verb kännetecknas av att deras ordinarie placering är i slutfältet,
jfr SAG (IV:14–18). Det är ett nominalt led (nominalfras, infinitivfras eller
narrativ/interrogativ bisats) och alltså aldrig prepositionsfras, jfr SAG
(III:289 f.). Vid verb med endast ett objekt kallas detta alltid direkt objekt,
detta alltså även när objektet följs av ytterligare ett argument i form av objektliknande adverbial. Direkt objekt kännetecknas av att det kan omvandlas
till subjekt i passiv (om verbet alls kan passiveras). Objekt skiljer sig från
egentligt subjekt, som också står i slutfältet, genom att egentligt subjekt kräver ett expletivt subjekt tað i initialfältet eller mittfältet. Objekt förekommer
i motsats till predikativ och så kallad predikativ dativ inte vid kopulaverb, jfr
vidare nedan under 6.2.11.3.
Det är värt att påpeka att jag som objekt även räknar dativled vid verb där
subjektet har rollen FÖREMÅL och objektet rollen UPPLEVARE (observera att
Falk 1997:20–23 visserligen definierar satsdelarna annorlunda, men ändå
särskiljer denna grupp av verb från dem där UPPLEVARE enligt min definition
är subjekt). Sådana konstruktioner har ofta kallats opersonliga och behandlats på samma sätt som konstruktioner med UPPLEVARE som subjekt och
FÖREMÅL som objekt, se Lindqvist (1912) och Sundman (1985), eftersom
man menat att UPPLEVARE oavsett den syntaktiska konstruktionen är psykologiskt subjekt eller tankesubjekt. Jag väljer att för definitionen av satsdelsfunktionerna utgå från rent syntaktiska kriterier, men återkommer till begreppet opersonlig konstruktion i avsnitt 6.2.8 nedan. Kopplingen mellan
semantisk roll och syntaktisk funktion kommer även att diskuteras vidare i
avsnitt 9.2.2.1.
Vid verb med två objekt definieras det indirekta objektet av att det i
omarkerad ordföljd placeras först av de två i slutfältet, även enligt Þráinsson
(2004:237). Indirekt objekt är notoriskt svårt att avgränsa mot icke valensbunden så kallad dativus commodi, jfr avsnitt 6.2.11.1 nedan. Ekberg
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(2012:283) sammanfattar att indirekt dativobjekt och dativus commodi inte
går att skilja åt genom syntaktiska test. Jag har därför valt att utgå ifrån
huruvida FO nämner något indirekt objekt vid verbet ifråga, antingen i den
schematiska beskrivningen av konstruktionen eller i exempel. Om så är fallet
klassificerar jag ledet som indirekt objekt, annars som icke valensbundet.
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att jag endast använder direkt
objekt och indirekt objekt för att referera till satsdelsfunktioner enligt
ovanstående definitioner. Termerna ackusativobjekt och dativobjekt däremot
refererar till objektets morfologiska form, så att ackusativobjekt syftar på ett
objekt som står i ackusativ och dativobjekt på ett objekt som står i dativ –
precis som nominativsubjekt står för ett subjekt i nominativ och dativsubjekt
för ett subjekt i dativ. Det råder, som torde ha framgått, inget 1:1-förhållande
mellan direkt objekt och ackusativ eller indirekt objekt och dativ i färöiskan.
Inte bara verb, utan även adjektiv kan ta objekt och objektliknande adverbial, jfr avsnitt 6.2.5.2. Exemplen som där gavs upprepas här som (75)
respektive (76).
(75) so er hon ógvuliga lík nógvum av teimum [91-f1]
så är hon rysligt lik många av demDAT
’så är hon mycket lik många av dessa’
(76) Orfeus er bangin fyri henni [94-f1]
Orfeus är rädd för hennePPdat
’Orfeus är rädd för henne’

Objekt till adjektiv står i regel omedelbart före eller efter adjektivet ifråga.
Objekt som placeras efter adjektivet bildar blockled tillsammans med adjektivet, vilket gör troligt att objektet är just ett argument. Objekt som placeras
före adjektivet som i exempel (77) kan vara svåra att skilja från icke valensbunden predikativ dativ som i exempel (78). (Om begreppet predikativ dativ
se vidare avsnitt 6.2.11.3.)
(77) tá var teimum ovboðið [68-h2]
då var demDAT övermycket
’då blev det för mycket för dem’
(78) Grasið og hoyggj er teimum ikki nóg mikið [47-d3]
Gräset och höNOM/ACK är demDAT inte nog mycketÖBL
’Gräs och hö är inte tillräckligt för dem’

Om samma adjektiv kombineras med dels framförställt, dels efterställt objekt räknar jag alla dessa just som objekt. För de adjektiv som i mitt material
endast kombineras med framförställt nominalt led har jag företagit sökningar
i FTS för att avgöra hur frekvent kombinationen är. Om frekvensen av dativ178

led som bestämning överstiger 20 % av det totala antalet belägg på adjektivet i FTS räknas dativledet som objekt. Jag har här inte ansett mig kunna
förlita mig enbart på FO, eftersom ordboken som framgått ovan i avsnitt
6.2.5.1 behandlar adjektiv och särskilt adjektiviska particip något varierande.
SAG (III:216) uppmärksammar för övrigt att ett svenskt adjektiv, skyldig,
kan ta två objekt, nämligen i konstruktionen vara skyldig ngn ngt. Vid enstaka andra svenska adjektiv kan objekt och adverbial kombineras, t.ex. vid
tacksam i konstruktioner som vara ngn tacksam för ngt. I mitt material förekommer inga sådana adjektiv med två argument, och jag avstår därför från
att fördjupa mig i definitionen.30
Enligt Barðdal (2001:48 f.) kan för övrigt inte bara verb och adjektiv,
utan även hela argumentstrukturkonstruktioner styra objekt. Hon framhäver
isländskans instrumentala dativ, men det är uppenbart att hennes resonemang
täcker även andra typer av vad man inom tysk och klassisk grammatikforskning kallat fri dativ. Jag återkommer till dessa under avsnitt 6.2.11 nedan.
6.2.7.3 Rektion i objektliknande adverbial
Objektliknande adverbial till verb har liksom objekt sin ordinarie placering i
slutfältet, jfr SAG (IV:16). Objektliknande adverbial består alltid av prepositionsfras, medan andra typer av bundna och fria adverbial kan ha andra former. I övrigt kännetecknas objektliknande adverbial av att de ˮbetecknar
sådana aktanter som eljest ofta uttrycks med objekt eller i vissa fall också
med subjektˮ (SAG III:450). Roller som SAG nämner, utan att använda
dessa etiketter, är FÖREMÅL, FÖRMÅNSTAGARE, MOTTAGARE och ORSAK. I
motsats till de objektliknande adverbialen betecknar andra bundna adverbial
(som alltså inte behandlas i min undersökning) rum, sätt, följd eller tid, jfr
SAG (III:467–481). Vissa verb kan alternativt konstrueras med antingen
objekt eller objektliknande adverbial, så som färöiska forða e-m eller forða
fyri e-m med samma betydelse ’hindra ngt’, jfr exempel (23) och (24) i avsnitt 4.4.1. I andra fall kan bundet adverbial motsvara subjekt i en liktydig
konstruktion, som vid tað gongst væl hjá e-m med samma betydelse som e-m
gongst væl ’det går bra för ngn’. Ett adverbial är alltså objektliknande om det
kan parafraseras med subjekt eller objekt vid samma verb eller vid ett verb
med liknande betydelse.
Den svåraste avgränsningen är den mellan objektliknande adverbial och
fria adverbial, framför allt sådana fria adverbial som betecknar sätt, medel,
följeslagare, beledsagande omständighet eller animata aktanter med olika
30

Reinhammar (1988b:10) delar vidare in objekt till adjektiv i direkta och indirekta objekt. Så
kallade indirekta objekt till adjektiv kännetecknas då av att objektet kan bytas ut mot prepositionsfras med för, betecknar person (till synes med rollen FÖRMÅNSTAGARE/OLYCKSDRABBAD)
och placeras före adjektivet – det är alltså den typ av dativobjekt som ligger närmast dativus
iudicantis/predikativ dativ. Eftersom beläggen med dativobjekt till adjektiv är mycket få i mitt
material (endast 26 belägg totalt) avstår jag även från denna finindelning, då den skulle leda
till grupper så små att de knappast vore statistiskt hanterbara.
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roller, jfr SAG (III:495–504). Om FO nämner adverbialet i samband med det
aktuella verbet, antingen i den schematiska beskrivningen av konstruktionen
eller i exempel, räknar jag adverbialet som objektliknande. Tyvärr omnämns
objektliknande adverbial, definierade enligt SAG:s kriterier, förhållandevis
sällan i FO. Om adverbialet inte nämns i samband med verbet i ordboken
räcker detta alltså inte för att dra slutsatsen att adverbialet är fritt.
De viktigaste syntaktiska kriterierna för en prepositionsfras som är bundet
adverbial, i motsats till fritt adverbial, är följande: Prepositionen bör inte
vara utbytbar ˮmot en synonym preposition med mera komplex strukturˮ, jfr
SAG (III:437). Prepositionen bör kunna isoleras. Det innebär antingen att
rektionen flyttas ensam till initialfältet medan prepositionen står kvar i slutfältet, eller att rektionen är underförstådd såsom exempelvis i relativa bisatser, jfr SAG (III:655): ˮVanligen fungerar en isolerad preposition antingen
som bundet adverbial eller predikativ eller någon gång som fritt adverbial
för rum, medel eller följeslagareˮ [min kursivering]). Prepositionen i bundet
adverbial kan ofta utelämnas framför infinitivfras eller bisats som rektion, jfr
SAG (III:440 f., 216 ff. samt 228 ff.). Bundet adverbial placeras ogärna på
adverbialsplatsen i mittfältet; detta är möjligt endast under mycket specifika
omständigheter som beskrivs i SAG (III:218 samt 444).
Vidare har jag jämfört de potentiella objektliknande adverbialen i mitt
material med förteckningen i SAG (III:450–467). Oftast liknar färöiska verb
och adverbial de svenska i både form och betydelse. När jag inte ansett att
detta tillvägagångssätt givit tillräckligt säkra resultat har jag gjort sökningar i
FTS och räknat prepositionsfrasen som bunden om verbet ifråga ofta kombineras med adverbial med just den aktuella prepositionen och denna betydelse. En riktlinje har varit att adverbialet betraktas som bundet om det aktuella verbet kombineras med adverbial i mer än 20 % av förekomsterna, men
enstaka undantag har gjorts om många av kriterierna ovan pekat åt ett annat
håll än frekvensundersökningen.
För objektliknande adverbial till adjektiv följer jag i stort sett samma
principer som för de verbstyrda objektliknande adverbialen. Som bunden
bestämning i adjektivfras bör prepositionsfras följa direkt efter huvudordet
(SAG III:216–218), även om vissa möjligheter till placering i fundamentet
finns när frasen utgör bundet predikativ. Ifråga om aktuella prepositioner och
betydelser går jag efter SAG (III:218–228), där de semantiska klasser av
adjektiv som tar bundet adverbial med respektive preposition listas. Detta
kan kombineras med SAG:s (II:584–588) utredning av participens valens
som mycket utförligt beskriver de adjektiviska participen och vad olika konstruktioner med bundet adverbial uttrycker. Exemplen är rikliga så att många
av mina belägg direkt täcks. Även för objektliknande adverbial till adjektiv/adjektiviska particip har jag gjort tämligen omfattande frekvensundersökningar i FTS.
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6.2.8 Argumentram
Med argumentram menar jag konstellationen av argument kring det dativstyrande ordet. Argumentram är en variabel som är relevant först och främst för
verbkonstruktioner, då de allra flesta adjektiv tar högst ett kasusmarkerat
argument i form av antingen objekt eller objektliknande adverbial, jfr avsnitt
6.2.5.2 ovan. En grundläggande distinktion är hur många argument som
finns i verbkonstruktionen. Jag räknar med att det finns enställiga, tvåställiga
och treställiga verbkonstruktioner, jfr avsnitt 6.2.2. Utöver argumenten är det
rimligt att redovisa även bundna bestämningar som inte är argument eftersom det finns vissa indikationer på att sådana kan spela roll för kasusvalet
på dativledet. Henriksen (2000:67) anger t.ex. att objekt som vanligen står i
dativ tenderar att sättas i ackusativ när de följs av rumsadverbial, och Jakobsen (1995) tycker sig ana detta i färöiska ungdomars kasusval i ett lucktest.
Reinhammar (1977:243–244) ser samma tendens i svenska och norska dialekter. Förutom bundna rumsadverbial kan argument i dativ ibland kombineras med exempelvis obligatoriska predikativ eller sättsadverbial. Exempel
(79) visar ett obligatoriskt rumsadverbial, exempel (80) visar ett obligatoriskt sättsadverbial och exempel (81) ett obligatoriskt predikativ.
(79) Eisini vágaði hann sær útum tíð og landamark [71-b1]
Också vågade hanNOM sigDAT utanför tid och landsgränserÖBL
’Hann vågade också röra sig utanför tidens och geografins gränser’
(80) Tað hevur ligið væl fyri hjá teimum [74-d2]
DetNOM har legat välÖBL före hos demPPdat
’Det har passat dem väl’
(81) Grasið og hoyggj er teimum ikki nóg mikið [47-d3]
Gräset och höNOM/ACK är demDAT inte nog mycketÖBL
’Gräs och hö är inte tillräckligt för dem’

Kombination av argument i dativ och annan bunden bestämning är emellertid ganska sällsynt. För mina syften har därför jag funnit det rimligt att slå
samman alla typer av bundna bestämningar som inte utgör argument, även
om resultatet blir en ytterst heterogen kategori. I fortsättningen kallar jag
dem övriga bundna led.
En annan viktig distinktion är om konstruktionen är personlig eller opersonlig. Jag väljer här en ovanligt bred definition av opersonlig: Dels ingår
här subjektslösa satser, dels verbkonstruktioner utan AGENT, där det rollhierarkiskt högsta argumentet har den semantiska rollen UPPLEVARE och markeras med oblikt kasus – i denna studie av potentiella dativkontexter blir då
endast UPPLEVARE i dativ aktuella, även om färöiskan också har möjlighet
att markera UPPLEVARE med ackusativ. Förutom UPPLEVARE kan många
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opersonliga verb ta ytterligare ett argument med rollen FÖREMÅL eller ORSAK. Detta argument kan vara subjekt i nominativ, objekt i nominativ eller
ackusativ, eller objektliknande adverbial. Det okonventionella med min definition är framför allt att bland de opersonliga verben inkludera verb med
icke-agentiellt nominativsubjekt och dativobjekt som är UPPLEVARE, exempelvis e-t hendir e-m ’ngt händer ngn’. En liknande kategorisering har visserligen praktiserats förut av Lindqvist (1912) och Sundman (1985), jfr diskussionen i avsnitt 6.2.7.2 ovan, men exempelvis Falk (1997) visar dess
otillräcklighet. Jag är helt införstådd med Falks poänger, men grundar mitt
val på rent praktiska överväganden. Jag önskar nämligen få så liten överlappning som möjligt mellan distinktionen personlig/opersonlig och distinktionen subjekt/objekt, just för att kunna urskilja vilken faktor som ger tydligast effekt på kasusvalet i modern färöiska. Med Falks indelning applicerad
på färöiska potentiella dativkontexter skulle opersonlig konstruktion vara
liktydigt med dativsubjekt, och distinktionen personlig/opersonlig skulle
alltså vara överflödig.
Ytterligare en komplikation med de opersonliga konstruktionerna är att
samma verb ofta kan användas i ett flertal olika tvåställiga verbkonstruktioner. För det första kan de två argumentens satsdelsfunktion växla. Exempelvis
verbet eydnast ’lyckas’ kan sålunda enligt Þráinsson m.fl. (2004:229) konstrueras antingen med dativsubjekt + nominativobjekt eller med nominativsubjekt + dativobjekt. För det andra kan kasusmarkeringen på argumenten
växla. Þráinsson m.fl. (2004:229, 256) visar exempelvis att tróta ’saknas’
utöver dativledet kan ta ett led i antingen ackusativ eller nominativ, och Henriksen (2000:77 f.) påpekar samma sak för tykja ’verka, tycka’. Vid vissa
verb med dativsubjekt ges både i de grammatiska översiktsverken och FO
endast exempel med objekt i form av infinitivfras eller bisats, som ju saknar
kasusmarkering. Och även vid verb där översiktsverken anger bara en möjlig
konstruktion, kan uppgifterna vara motstridiga: Medan Þráinsson m.fl.
(2004:255) anger att verbet hóva ’gilla, uppskatta, behaga’ konstrueras med
dativsubjekt och ackusativobjekt, hävdar Henriksen (2000:77) att samma
verb konstrueras med nominativsubjekt och dativobjekt. När jag jämfört
beskrivningarna med faktiskt språkbruk representerat av FTS, visar det sig
att variationen verkligen är så stor som man får intryck av vid ett studium av
översiktsverken. En sökning i FTS på verbet hóva ger sålunda två exempel
på entydigt kasusmarkerat ackusativobjekt, men även tre exempel på entydigt kasusmarkerat nominativsubjekt. På grund av denna stora variation har
jag beslutat att dela in just tvåställiga opersonliga konstruktioner strikt utifrån den ordföljd och den kasusmarkering som det enskilda belägget uppvisar. Har ett objekt ingen entydig kasusmarkering, så klassas argumentramen
varken som DAT-ACK eller DAT-NOM, oavsett vad de grammatiska översiktsverken eller FO anger för det aktuella verbet. I stället särskiljer jag dels
en argumentram med dativsubjekt och objekt i form av nominalfras med
tvetydig kasusmarkering (DAT-NOM/ACK), dels en argumentram med da182

tivsubjekt och icke kasusmarkerat objekt, alltså infinitivfras eller bisats
(DAT-IF/BS). Detta tillvägagångssätt kan till en början tyckas udda, men att
det är relevant kommer att framgå i avsnitt 7.3.4.
I Tablå 18, Tablå 19 och Tablå 20 ger jag en översikt över alla argumentramar som förekommer i mitt material. Argumentramen beskrivs utifrån
konstruktionens utseende i aktiv diates; en annan fråga som behandlas i nästa
avsnitt samt avsnitt 7.2.6 är sedan hur dessa konstruktioner förändras i passiv
diates. Därför beaktas inte bundna agentadverbial, som ju inte existerar i
aktiv utan enbart i passiv. Argumenten redovisas i varje konstruktion i deras
omarkerade ordföljd, så att första ledet i regel är subjekt – utom när första
ledet är prepositionsfras, vilket genererar en sats utan referentiellt subjekt.
Andra ledet motsvarar direkt objekt (eller möjligen icke valensbundet dativled) om inget ytterligare objekt följer, och indirekt objekt (eller möjligen
icke valensbundet dativled) om ytterligare ett objekt följer. Argumentens
form anges i beteckningarna för olika argumentramar på samma sätt som i
exempel i löpande text, jfr inledningen av kapitel 6. Subjekt och objekt är i
regel rena nominalfraser och markeras efter kasus, så att NOM betyder
nominalfras i nominativ, ACK betyder nominalfras i ackusativ etc. Bland de
opersonliga konstruktionerna finns argumentramen DAT-NOM/ACK, vilket
innebär dativsubjekt och objekt i form av nominalfras med tvetydig kasusmarkering. Vissa verb kräver direkt objekt i form av infinitivfras, vilket
markeras med IF. Bland de opersonliga konstruktionerna finns argumentramen DAT-IF/BS, vilket innebär dativsubjekt och icke kasusmarkerat objekt i
form av infinitivfras eller bisats. Prepositionsfraser som utgör objektliknande
adverbial markeras PP, med specificeringen dat när rektionen står i dativ.
Övriga bundna led markeras ÖBL oavsett deras form och betydelse. Eftersom detta är en heterogen kategori kan placeringen av ett sådant övrigt
bundet led variera, men jag anger bara placering efter argumenten, vilket är
den mest typiska för bundna adverbial. Inkongruensen mellan noterad ordföljd och verklig ordföljd syns i exemplet Tað hevur ligið væl fyri hjá teimum i Tablå 18, där sättsadverbialet væl kommer före det objektliknande adverbialet hjá teimum (och före partikeladverbialet fyri), fast argumentramen
anges som NOM-PPdat-ÖBL med det bundna ledet sist. Dativled som genererar en post i min statistik är understrukna.
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Tablå 18. Tvåställiga personliga verbkonstruktioner med potentiell dativkontext,
belagda i materialet
Argumentram

Exempel

NOM-DAT

nú var at bjarga restini sum skjótast [74-n1]
nu var att rädda restenDAT som fortast
’nu gällde det att rädda resten så snabbt som möjligt’

NOM-DAT-ÖBL

Eisini vágaði hann sær útum tíð og landamark [71-b1]
Också vågade hanNOM sigDAT utanför tid och landsgränserÖBL
’Hann vågade också röra sig utanför tidens och geografins gränser’

NOM-PPdat

Søgan byrjar við eini náttúrulýsing [95-l1]
HistorianNOM börjar med en naturskildringPPdat
’Historian börjar med en naturskildring’

NOM-PPdat-ÖBL

Tað hevur ligið væl fyri hjá teimum [74-d2]
DetNOM har legat välÖBL före hos demPPdat
’Det har passat dem väl’

Några exempel i Tablå 19 och Tablå 20 som inte är så entydiga som man
skulle kunna önska kan påpekas redan här. Det sista exemplet i Tablå 19
som illustrerar argumentramen NOM-PPdat-PP innehåller sålunda ett dativled (Bo R. Jørgensen) som inte har entydig kasusmarkering då namnet ifråga
är oböjligt. Konstruktionen är ovanlig, och i materialet saknas tyvärr exempel där rektionen i den första prepositionsfrasen har entydig kasusmarkering.
Även ett par former i exemplen i Tablå 20 är morfologiskt tvetydiga. Formen
okkum i exemplet på argumentramen DAT, Tá dámar okkum ikki, kan vara
både ackusativ och dativ. Ackusativsubjekt är emellertid ytterligt sällsynta i
färöiskan, jfr Þráinsson m.fl. 2004:253 f.), och den tolkningen är därför
knappast rimlig här. Argumentramen med endast dativsubjekt är vanligare
men ändå lågfrekvent, och i materialet saknas tyvärr exempel där dativledet
har entydig kasusmarkering. I exemplet på argumentramen DAT-NOM kan
formen fiskiskip i sig vara både nominativ och ackusativ plural. Men då det
finita verbet tørvaðu står i plural och alltså kongruerar med fiskiskip kan det
sistnämnda endast tolkas som nominativ.
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Tablå 19. Treställiga personliga verbkonstruktioner med potentiell dativkontext,
belagda i materialet
Argumentram

Exempel

NOM-DAT-ACK

Tann elsti bóndin letur soni sínum búgvið [96-a1]
Den äldste bondenNOM överlåter sin sonDAT gårdenACK
’Den äldste bonden överlåter gården till sin son’

NOM-DAT-IF

men í ár ætli eg mær at vera við [72-a1]
men i år tänker jagNOM migDAT att vara medIF
’Men i år tänker jag vara med’

NOM-DAT-DAT

at bjarga sær einum grindabita til hús [74-q1]
att rädda sigDAT en valköttsbitDAT till hus
’att lyckas få med sig en valköttsbit hem’

NOM-DAT-DAT

at bjarga sær einum grindabita til hús [74-q1]
att rädda sigDAT en valköttsbitDAT till hus
’att lyckas få med sig en valköttsbit hem’

NOM-DAT-PP

Í greinini brigslar hann eisini føroysku orðabókini, fyri at vera vánaliga og ógreiniliga [92-f2]
I artikeln förebrår hanNOM också färöiska ordbokenDAT för att vara dålig och
otydligPP
’I artikeln beskyller han också den färöiska ordboken för att vara dålig och
otydlig’

NOM-DAT-PPdat

og muga [sic] tey so hjálpa foreldrunum við arbeiðinum [92-e1]
och måste deNOM så hjälpa föräldrarnaDAT med arbetetPPdat
’Och de måste då hjälpa föräldrarna med arbetet’

NOM-ACK-PPdat

teir kundu jú lána tann neyðuga kapitalin frá amerikanarum [70-n2]
deNOM kunde ju låna det nödvändiga kapitaletACK från amerikanerPPdat
’de kunde ju låna det nödvändiga kapitalet från amerikanerna’

NOM-PPdat-PP

Eg taki undir við Bo R. Jørgensen í framsetingini [97-e1]
JagNOM tar under med Bo R. JørgensenPPdat i påståendetPPdat
’Jag håller med Bo R. Jørgensen i detta påstående’

NOM-PP-PPdat

Eg taki undir við Bo R. Jørgensen í framsetingini [97-e1]
JagNOM tar under med Bo R. JørgensenPPdat i påståendetPPdat
’Jag håller med Bo R. Jørgensen i detta påstående’
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Tablå 20. Opersonliga verbkonstruktioner med potentiell dativkontext, belagda i
materialet
Argumentram

Exempel

PPdat

her hevði ikki trotið við sjófólki [47-c3]
här hade inte trutit med sjömänPPdat
’här hade det inte rått brist på sjömän’

PPdat-ÖBL

Serliga striltið gekst við latíninum [65-i1]
särskilt trögtÖBL gick med latinetPPdat
’särskilt trögt gick det med latin’

DAT

Tá dámar okkum ikki [48-a3]
Då trivs ossDAT inte
’Då trivs vi inte’

DAT-ÖBL

hvussu sáran teimum longdist heimaftur [68-k1]
hur innerligt demDAT längtade hemigenÖBL
’hur innerligt de längtade hem igen’

NOM-DAT

Nógv gekk honum ímóti [46-k3]
MycketNOM/ACK gick honomDAT emot
’Mycket gick honom emot’

NOM-DAT-ÖBL

so kunnu hesir filmar tykjast teimum veruleikakendir [94-l2]
så kan dessa filmerNOM tyckas demDAT verklighetslikaÖBL
’så kan de uppfatta dessa filmer som verklighetsliknande’

DAT-ACK

Honum dámdi ógvuliga væl tónleik [65-h2]
HonomDAT gillade mycket väl musikACK
’Han tyckte väldigt mycket om musik’

DAT-NOM

Teimum tørvaðu fiskiskip [46-d3]
demDAT saknades fiskefartygNOM
’De hade brist på fiskefartyg’

DAT-NOM/ACK

hesi manglar rættuliga lítið í at náa hampuligt altjóða støði [92-f1]
dennaDAT fattas ganska liteNOM/ACK i att nå hyfsad internationell nivå
’denna saknar ganska lite upp till att nå en hyfsad internationell nivå’

DAT-IF/BS

men einum nýtist ikki at gerast ósakligur [92-e1]
men enDAT behövs inte att bli osakligIF
’men man behöver inte bli osaklig’

DAT-PPdat

Øllum leingist [...] eftir tí eydnuríka og væleydnaða lívinum [98-j1]
AllaDAT längtar efter det lyckliga och lyckade livetPPdat
’Alla längtar efter det lyckliga och lyckade livet’

DAT-PPdat

Øllum leingist [...] eftir tí eydnuríka og væleydnaða lívinum [98-j1]
AllaDAT längtar efter det lyckliga och lyckade livetPPdat
’Alla längtar efter det lyckliga och lyckade livet’
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6.2.9 Diates
Färöiskans formella motsvarighet till svenskans s-passiv används bara sällan
med samma rent passiva innebörd som den svenska formen, jfr Henriksen
(2000:48) och Þráinsson m.fl. (2004:277–280). I stället används i färöiskan,
liksom i isländskan, perifrastisk passiv. Detta är enligt Henriksen (2000:47–
48) och Þráinsson m.fl. (2004:232 f.) den enda verkliga passiven i färöiskan.
Vilka möjliga hjälpverb som anges varierar. Själv har jag som redovisat i
avsnitt 6.2.5.1 dragit gränsen mellan verbala och adjektiviska particip på
andra grunder än satsens hjälpverb, vilket resulterat i att även en del belägg
med vera som hjälpverb klassats som passiv. Henriksen ger bara exempel
med verða, antagligen av puristiska skäl, då alternativet blíva är ett lånord.
Þráinsson m.fl., som är mindre normativa, anger att passiv på färöiska normalt bildas med hjälpverben verða eller blíva plus perfekt particip av huvudverbet. Verbet vera kan enligt Þráinsson m.fl. knappast användas för att
bilda passiv. Perfektparticip efter vera definieras som adjektiv, utom i de få
fall (vid koma ’komma’, fara ’gå, fara’ och andra ˮintransitive verbs that
depict movement or a change of stateˮ) då vera fungerar som perfektbildande hjälpverb. Som stöd för denna ordklassdefinition åberopar Þráinsson m.fl. (2004:233) de aktuella participens kompatibilitet med vissa adverb
och adjektiviska prefix. Det finns emellertid flera problem med att dra en
helt strikt gräns mellan satser med vera och verða. Som Þráinsson m.fl.
(2004:69 not 10) påpekar är de två verben homofona inte bara i infinitiv utan
även i preteritum (i skrift var respektive varð). Med tanke på de allmänna
svårigheter färöiska skribenter har att använda det stumma <ð> korrekt går
det inte att enbart utifrån stavningen veta säkert vilket av orden som avsetts i
de aktuella böjningsformerna. Vidare observerar Þráinsson m.fl. att vera +
particip ibland kan kombineras med agentadverbial, vilket tyder på att konstruktionen ska tolkas som passiv. Själv misstänker jag att verða (och blíva)
undviks i sammansatta tempus, antagligen eftersom verbkedjan annars upplevs som otymplig. Satsen i (82) vill jag exempelvis gärna kunna räkna som
passiv, trots att det finita verbet är vera.31
(82) harumframt er tað sýndur honum tann heiður í ár at móttaka íslendsku
heiðurslønina í bókmentum [65-d2]
dessutom är detEXPL visadNOM m. honomDAT den hederNOM/ACK m. i år att motta isländska hederslönen i litteratur
’dessutom har han i år fått hedern att motta det isländska litteraturpriset’

Passivformen enligt reglerna Þráinsson m.fl. formulerar skulle bli som i (83),
en konstruktion som enligt min språkkänsla är nästan omöjligt tung:

31

I (82) och (83) förkortar jag av utrymmesskäl maskulinum (m.) och neutrum (n.)
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(83) harumframt er tað vorðið sýnt honum tann heiður [...]
dessutom är detEXPL blivit visatNOM/ACK n. honomDAT den hederNOM/ACK m.

Det är också uppenbart att FO räknar particip som sýndur som verbformer,
då de inte finns upptagna som självständiga lemman. (Av de particip jag
enligt kriterierna i avsnitt 6.2.5.1 klassat som verbala finns två tredjedelar
inte som lemman i FO.) För det tredje lutar jag åt att även färöisk passiv kan
ha olika aktionsart, så som SAG (IV:391–397) beskriver förhållandena i
svenska. Enligt SAG innebär perifrastisk passiv med bli (vilket motsvarar
färöiskans verða eller blíva) ofta att resultatet av aktionen betonas, medan
perifrastisk passiv med vara (vilket motsvarar färöiskans vera) fokuserar det
tillstånd som anges med perfektparticipet – men även det sistnämnda räknas
alltså som just passiv i SAG. Av de uppräknade skälen stannar jag för den
gränsdragning mellan perifrastisk passiv och kopula + predikativ som jag
beskrivit i avsnitt 6.2.5.1, men noterar att det finns även andra rimliga gränsdragningar som kan prövas i ett annat sammanhang.
Verbets -st-former är som sagt i regel inte att räkna som passiv, jfr Þráinsson m.fl. (2004:277–280) som beskriver de färöiska -st-formernas mycket
varierande betydelse. Några av dem har en passivliknande betydelse, men
konstruktion med st-form skiljer sig då från den regelrätta passiven genom
att det inte går att tillfoga ett agentadverbial. Sådana icke-agentiva konstruktioner räknar Þráinsson m.fl. som mediopassiv (eng. middle) snarare än passiv. Jag väljer att bortse från denna finare indelning och räknar st-former av
verb som passiv när satsen har ett subjekt och detta subjekt har rollen FÖREMÅL. Detta motsvarar sådana exempel som uppförs hos Þráinsson m.fl.
(2004:278) under rubriken middle (or passive) reading och hos Lockwood
(1977:135) under rubriken Verbs with passive meaning. För min studie är
nämligen den intressantaste frågan i vilken utsträckning dativled väljs till
subjekt när inte AGENT är subjekt och huruvida kasusmarkeringen då behålls.
För dessa frågor verkar det åtminstone vid första anblicken vara oväsentligt
om satsen ska tolkas som passiv eller mediopassiv.

6.2.10 Lexikalisering
Under denna rubrik kommer tre olika typer av delvis lexikaliserade förbindelser att diskuteras. Den första typen är reflexiva verbkonstruktioner som i
exempel (84), den andra typen är partikelförbindelser som i (85) och den
tredje typen är starkt lexikaliserade fraser som i (86).
(84) Spell er at síggja tey, hvussu tey royna at skapa sær [91-l1]
Synd är att se dem, hur deNOM försöker att åma sigDAT
’Det är synd att se hur de försöker göra sig till’
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(85) Men Bárður vísir hesum aftur [96-i1]
Men BárðurNOM visar dettaDAT tillbaka
’Men Bárður tillbakavisar detta’
(86) Tá ið hann hevur møtt henni triðju ferð, ber hann henni uppá tos [95-l1]
Då när han har mött henne tredje gång, bär hanNOM henneDAT på talPP
’När han har mött henne för tredje gången, tar han bladet från munnen och tilltalar
henne’

De två första företeelserna, reflexiva verbförbindelser och partikelförbindelser, utgör två olika variabler i min kvantitativa undersökning. De är
oberoende av varandra, då samma konstruktion kan ha positivt värde för
båda, den ena eller ingen av variablerna. Ett exempel där båda variablerna
har positivt värde ges i (87), som alltså visar reflexiv verbkonstruktion med
partikel.
(87) og eitt, tvey, trý lættir hann sær á og flýgur avstað [65-h1]
och ett, två, tre lättar hanNOM sigDAT på och flyger iväg
’Och ett, två, tre så lyfter den och flyger iväg’

Jag har ändå valt att samla reflexiva verbkonstruktioner och partikelförbindelser i ett avsnitt, då de representerar lexikalisering av de allra mest verbnära bestämningarna. Lexikalisering av längre uttryck kommer att omtalas
kort i slutet av avsnittet. Sådan lexikalisering har jag avstått från att ställa
upp som en egen variabel i den kvantitativa studien, då den mer än något
annat drag jag diskuterat i detta kapitel representerar en glidande skala och
är mycket svårfångad. De två variablerna reflexiva verbförbindelser och
partikelförbindelser kommer att redovisas gemensamt vid presentationen av
de kvantitativa resultaten, bortsett från resultaten av VARBRUL-analyserna i
avsnitt 7.3.10 respektive 8.3.9. I samband med det kommer också övrig lexikalisering att beröras ytligt.
6.2.10.1 Reflexiva verbkonstruktioner
Reflexiva verbkonstruktioner är delvis lexikalt fyllda på så vis att ett objekt
obligatoriskt måste utgöras av ett reflexivt pronomen om det är tredje person, respektive personligt pronomen om det är första eller andra person. När
jag i det följande talar om reflexivt pronomen använder jag termen som en
samlingsbeteckning för reflexivt pronomen och personligt pronomen i
första/andra person med reflexiv funktion. SAG (III:302 f.) beskriver förhållandet i en reflexiv verbförbindelse som att det reflexiva objektet inte har
någon tydlig referent, ˮutan fungerar som ett lexikalt givet formelement ihop
med verbetˮ. Om ett sådant icke-referentiellt reflexivt pronomen i färöiskan
står i dativ kan man förvänta sig att kasusmarkeringen på just denna typ av
dativled ska konserveras särskilt väl, eftersom dativledet är lexikaliserat
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tillsammans med verbet. Jag vill därför särskilja icke-referentiella reflexiva
dativled, men som SAG (III:303) säger: ˮGränsen mellan referentiellt och
icke-referentiellt reflexivt objekt är dock ofta vag.ˮ
Jag väljer att låta framställningen av respektive verbs valens i FO väga
tyngst vid klassificeringen av potentiellt reflexiva konstruktioner i materialet. I andra hand använder jag två syntaktiska test, och i tredje hand gör jag
en frekvensundersökning baserad på FTS. Om det inte finns några entydiga
skäl att se en konstruktion som reflexiv väljer jag den minst markerade klassificeringen, d.v.s. icke-reflexiv.
Om FO explicit anger reflexiv konstruktion vid verbet ifråga eller enbart
ger reflexiva exempel räknar jag alltså detta som den vedertagna konstruktionen. Anges flera konstruktioner explicit betraktar jag dem som likvärdiga;
d.v.s. att ett visst verb kan användas med både reflexiv och icke-reflexiv
konstruktion. I detta senare fall, liksom när ordboken inte anger konstruktion, saknar exempel eller har icke-reflexiva exempel, krävs syntaktiska
prov. Enligt SAG kan icke-referentiella reflexiva objekt inte bytas ut mot
eller samordnas med andra typer av objekt, och de kan inte kompletteras
med själv. Detta senare prov med den färöiska motsvarigheten sjálvur
beskrivs även hos Þráinsson m.fl. (2004:120): ˮthe complex form of the reflexive cannot be used at all with verbs that are inherently reflexive, i.e. that
can only take an object which is coreferential [with] the subjectˮ.
Om det reflexiva pronomenet är indirekt objekt i en bitransitiv konstruktion kan det direkta objektets betydelse spela in vid klassificeringen av konstruktionen. Ett visst direkt objekt kan nämligen av semantiska skäl utesluta
icke-reflexivt indirekt objekt, som t.ex. tankar i kombinationen gera sær
tankar um e-t ’göra sig tankar om ngt’. Något så när lexikaliserade fraser kan
innehålla icke-referentiellt, reflexivt indirekt objekt även om verbet i sig
skulle kunna ta andra typer av indirekta objekt. SAG ger sålunda exemplen
göra sig bekymmer (jfr t.ex. med referentiellt, icke-reflexivt objekt göra ngn
en tjänst), få sig en omgång och inte veta sig någon råd. I tveksamma fall
genomför jag därför sökning i FTS för att utröna om verbet och det specifika
direkta objektet utgör en lexikaliserad fras (en fråga om relativ frekvens
gentemot andra konstruktioner med samma verb) – samt därnäst om de i så
fall är lexikaliserade tillsammans med ett indirekt objekt och om detta är
obligatoriskt reflexivt eller ej.
6.2.10.2 Partikelförbindelser
Partikelförbindelser behöver av två skäl särskiljas från satskonstruktioner där
adverb/preposition används i andra typer av adverbial. För det första behövs
distinktionen för att kunna avgöra om ett ord är partikel eller preposition,
d.v.s. om ett efterföljande dativled är objekt eller rektion. För det andra är en
partikelförbindelse starkare lexikaliserad än en förbindelse verb + objektliknande adverbial, och de två bör skiljas åt om man vill undersöka huruvida
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dativen håller på att trängas tillbaka till lexikaliserade förbindelser eller är
fullt levande.
När det gäller partikelförbindelser måste jag bygga definitionen på syntaktiska test snarare än FO. FO listar visserligen under respektive verb, efter
en allmän förklaring av verbets betydelse, med fet stil prepositioner och adverb som kan bilda en mer eller mindre fast förbindelse med verbet. Men det
är uppenbart att inte bara partikeladverbial behandlas på detta vis, då helt
obetonade prepositioner som t.ex. við i fáast við e-t ’syssla med ngt’ kan
markeras med fet stil i verbartikeln. Å andra sidan markeras uppenbarligen
inte alla partikeladverbial med fet stil, t.ex. inte inn i billa sær e-t inn ’inbilla
sig ngt’, som i övrigt uppfyller alla tänkbara kriterier för partikeladverbial.
Det verkar som om eventuella partiklar inte markeras med fet stil, utan i
stället anges som konstruktion eller visas i exempel om antalet olika partikelförbindelser med samma verb är få.
De syntaktiska kriterier som jag i stället kombinerar beskrivs i det följande. Kriterierna är olika vida, och inget av dem ger ensamt tillfredsställande
resultat. Precis som vid andra gränsdragningar, såsom den mellan verbala
och adjektiviska particip i avsnitt 6.2.5.1, verkar det snarast vara fråga om en
glidande skala från typiska partikeladverbial till från verbet helt fristående
adverb och prepositioner. Jag har därför valt att dra gränsen så att ord som
entydigt uppfyller minst två av följande kriterier räknas som partikeladverbial. Kriteriet att partikeln ska vara mer eller mindre betonad (bl.a. SAG
III:427 f.) har varit det viktigaste vid excerperingen. Man kan dock diskutera
graden av betoning och hur beroende den är av kontexten – före personligt
eller reflexivt pronomen blir en preposition t.ex. alltid betonad. En verbpartikel ska vidare inte kunna placeras i fundamentet enligt t.ex. SAG (III:426
f.). Båda dessa huvudkriterier i SAG ger en mycket vid definition som eventuellt inte är riktigt rättvisande för färöiska förhållanden. Ett något mera restriktivt kriterium är att partikeladverbial ska kunna användas absolut, d.v.s.
utan efterföljande objekt. Detta kriterium tjänar framför allt till att skilja prepositioner som är partikeladverbial från prepositioner som inleder någon
annan typ av adverbial. Om en preposition kan användas utan rektion visar
det rimligen att den utgör partikeladverbial. Oavsett partikelns ordklass visar
det också att kombinationen verb + partikel lexikaliserats med en egen betydelse. Ett sista kriterium från SAG är att konstruktionen verb + partikeladverbial ofta korresponderar med sammansatta verb där förleden har samma
struktur som partikeladverbialet ifråga, jfr SAG (III:431 f.). Jag har därför
undersökt om FO tar upp som lemma något sammansatt verb som motsvarar
respektive kombination av verb + partikel. När inget sammansatt verb finns,
men däremot sammansatt adjektiv eller substantiv, noterar jag även det trots
att bevisvärdet i det fallet inte är lika stort. Þráinsson m.fl. (2004:247 f.)
slutligen använder som kriterium för partikelförbindelse i färöiskan att ett
pronominellt objekt ska kunna placeras endast före partikeln – om pronominellt objekt kan placeras även efter partikelkandidaten rör det sig i stället om
191

preposition + rektion. Exempelvis konstruktionen ansa eftir e-m ’passa på
ngn’ innehåller alltså enligt Þráinsson m.fl. ingen partikelförbindelse, trots
att den uppfyller alla övriga kriterier för partikelförbindelser som presenterats ovan. Kriteriet att verbpartikel ska följa efter pronominellt objekt gäller
inte för svenskan och nämns därför inte i SAG, men stämmer däremot in
även på isländskan (Barðdal 2001:47 f.). En sådan definition är mycket smal
jämfört med t.ex. den som SAG tillämpar.
Jag har som sagt valt att kombinera de olika kriterierna och räkna alla
konstruktioner som entydigt uppfyller minst två av kriterierna som partikelförbindelser. Dock gör jag undantag när riktlinjerna skulle innebära en konstruktion som innehöll ackusativobjekt före dativobjekt, såsom exempelvis
sníkja seg undan e-m. Prepositionen undan är visserligen starkt betonad och
inte flyttbar. Men det är ändå inte rimligt att här se en konstruktion med två
objekt eftersom ingen av de två nominalfraserna är något typiskt indirekt
objekt: Indirekt objekt ska stå före direkt objekt, i typfallet vara markerat
med dativ och ha rollen MOTTAGARE eller FÖRMÅNSTAGARE. I sådana fall
räknar jag med att undan är en vanlig, från verbet fristående preposition som
tar rektion, och att prepositionsfrasen i sin tur utgör objektliknande
adverbial.
6.2.10.3 Lexikaliserade fraser
Precis som jag ovan förklarat angående reflexiva verbförbindelser kan man
förvänta sig att ett dativled som ingår i ett längre lexikaliserat uttryck ska
bevara kasusmarkeringen bättre än dativled som inte är lexikaliserade. En
ålderdomlig böjningsform kan bevaras i lexikaliserade fraser långt efter att
den slutat vara levande i språket, jfr de gamla dativformerna i svenska lexikaliserade fraser som gå man ur huse. Är man intresserad av att avgöra hur
livskraftig dativen är i dagens färöiska är det därför relevant att undersöka
åtminstone ungefärligen hur stor andel av dativleden som härstammar från
starkt lexikaliserade fraser. Är andelen mycket stor, eller ökar den med tiden,
tyder det på att dativen är på väg att bli en relikt.
Tyvärr är lexikalisering, som påpekat redan i inledningen av avsnitt 6.2.9,
en utpräglad gradfråga, och det är mycket svårt att avgöra var i detta kontinuum det är mest rimligt att dra en gräns. I slutändan blir jag tvungen att lita
till min språkkänsla och göra en mer eller mindre intuitiv bedömning. Problematiken uppmärksammas redan hos Anward & Linell (1976:75), som
betonar att det inte finns någon absolut, skarp gräns mellan ˮfärdiga yttrandeplaner och planer som nykonstruerasˮ. Svanlund (2002:41 f.) förordar att
ˮalla lexikaliseringsaspekter ses som gradfenomenˮ, men diskuterar saken
vidare ur ett grammatikteoretiskt perspektiv. I Svenskt språkbruk (2003:10)
kommer samma avgränsningssvårigheter till synes redan i beskrivningen av
ordbokens syfte, där det anges att ordboken bland annat behandlar konkreta
fraser ˮav olika fasthetˮ. Svenskt språkbruk (2003:23) baserar sina avgränsningar främst på frasernas semantik och räknar fraser som konkreta om be192

tydelsen av helheten är fullständigt förutsägbar utifrån betydelsen hos delarna, men som idiom, alltså med mina termer starkt lexikaliserade fraser, om
ˮalla ord som ingår i frasen tillsammans betyder något annat än varje ord för
sigˮ. SAG (I:195) väljer samma väg och definierar termen lexikaliserad som
en språklig enhet vars helhetsbetydelse inte restlöst kan beräknas ur de enskilda ordens betydelser.
För min studie betyder detta som sagt att mycket lämnas åt min egen
språkkänsla. FO har inte som syfte att vara en kombinationsordbok och
anger därför inte alla överförda/lexikaliserade användningar av ett visst ord.
Exempelvis nämns under uppslagsordet oddi ’spets’ de överförda uttrycken
standa á odda ’stå i spetsen för ngt’ och liggja á odda ’leda i en tävling’,
men inte ganga á odda ’gå i spetsen för något’. Ordbokens eventuella behandling av ett uttryck kan alltså inte användas som ensamt kriterium för
dess lexikaliseringsgrad. Samma gäller för de typiska egenskaper hos lexikaliserade fraser som nämns hos exempelvis Anward & Linell (1976) och i
SAG; de utgör indicier, men inget kriterium är tillämpbart på alla lexikaliserade fraser. Jag ska här bara presentera ett fåtal av dessa typiska egenskaper. En del av, men långt ifrån alla, färöiskans lexikaliserade fraser uppvisar
exempelvis inkongruens mellan semantisk definithet och syntaktisk definithet. (Se SAG III:155–158 för en genomgång av olika sorters semantisk definithet.) Ett typiskt exempel är konstruktionen i (88) med possessiv dativ, där
kroppsdelarna hondum ’händerna’ har obestämd form i stället för bestämd så
som man skulle ha förväntat sig om det vore tal om en syntaktisk nykonstruktion:
(88) Hetta hevur kanska sín týdning fyri, at ˮofriðˮ gleppur honum av hondum í evstu
løtu [92-l2]
Detta har kanske sin betydelse för, att ˮoffretˮNOM slipper honomDAT av händerPPdat i sista stund
’Detta har kanske sin betydelse för att ˮoffretˮ slipper ur händerna på honom i
sista stund’

Som sagt förekommer det också att ett ord i en lexikaliserad fras kan ha konserverat en obsolet äldre eller alternativ böjning, jfr exempelvis Anward &
Linell (1976:90). Ett färöiskt exempel är hond ’hand’ som i vanliga fall även
heter hond i dativ (handar i genitiv, hendur i både nominativ och ackusativ
plural) men i vissa fasta fraser i stället får den föråldrade formen hendi, jfr
(89).
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(89) Til seinast, áðrenn vørurnar koma brúkarunum í hendi, koma tær til
smákeypmannin [49-d1]
Till sist, innan varornaNOM kommer användarenDAT i händerPPdat kommer de till
småköpmannen
’Till sist, innan varorna når konsumentens händer, kommer de till småbutiksägaren’

Slutligen skulle jag även vilja nämna lågfrekventa lexem som ett indicium på
lexikaliseringsgrad. Anward & Linell (1976:83) nämner i förbifarten att en
lexikaliserad fras brukar vara en frekvent ordkombination. Här menas väl
absolut frekvens, men jag anser att även relativ frekvens är relevant: Ju
större andel av ett visst ords förekomster som innebär kombination med ett
visst annat ord och/eller en viss konstruktion, desto sannolikare att de båda
är lexikaliserade som en enhet. När ett lexem endast användas i kombination
med ett enda annat eller ett mycket litet antal andra lexem bör förbindelsen
enligt min mening betraktas som lexikaliserad. Ett färöiskt exempel på ett
sådant lexem är geymi, som enbart används i konstruktionerna leggja sær e-t
í geyma ’lägga ngt på minnet’ och hava e-t í geyma ’ha ngt i minnet’. Exempel (90) visar den första av dessa konstruktioner; den andra är så lågfrekvent
att den inte finns representerad i mitt material.
(90) At enda vil eg takka Regin Dahl fyri tað [sic] hugvekjandi yrkingina “Hvar er rásˮ
og fari at leggja mær orð hansara í geyma [98-i2]
Till slut vill jag tacka Regin Dahl för den tankeväckande dikten ˮVar är vägˮ och
kommer att lägga migDAT ordACK/NOM hans i minnePPdat
’Till slut vill jag tacka Regin Dahl för den tankeväckande dikten ˮVar är vägˮ, och
jag kommer att lägga hans ord på minnet’

Sammanfattningsvis har jag inte haft möjlighet att dra någon strikt gräns
mellan lexikaliserade och icke-lexikaliserade förbindelser innehållande dativled, men gör en preliminär bedömning utifrån behandlingen i FO, en rad
indicier hämtade från Anward & Linell (1976) och SAG, samt min bedömning av huruvida betydelsen hos helheten är fullt härledbar från betydelsen
hos delarna.

6.2.11 Fria dativer
Som jag tidigare har annonserat särskiljer jag nominalfraser i dativ som inte
ingår i verbets/adjektivets valens, även kallade fria dativer. Ett av avhandlingens första exempel, här återgivet som (91), visar en fri dativ. Här är dativledet uppenbart inte valensbundet, då det inte är bestämning till något
verb eller adjektiv utan närmast bestämmer prepositionsfrasen til frama.
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(91) V. U. Hammershaimb skal hava tøkk fyri tað arbeiði, hann avrikaði tí føroyska
málinum til frama [91-l1]
V. U. Hammershaimb ska ha tack för det arbete, han utförde det färöiska
språketDAT till förmånPPdat
’V. U. Hammershaimb ska ha tack för det arbete han utförde till förmån för det
färöiska språket’

Kategorin fri dativ är relevant att särskilja eftersom kasusvalet i dessa fall är
rent semantiskt motiverat. De syntaktiska begränsningarna är få: En fri dativ
är i princip aldrig syntaktiskt obligatorisk, men däremot nästan alltid möjlig
att tillfoga en redan fullständig sats, även då där redan finns ett dativobjekt. I
vilken utsträckning kasus i allmänhet har en egen betydelse har debatterats
länge, jfr exempelvis Maling (2001). Förskjutningar från syntaktisk till semantisk motivering av kasus har diskuterats exempelvis av Sandøy (2012).
Det kan alltså ha ett visst värde att se hur vanlig säkert semantiskt motiverad
dativ är i färöiskan och om frekvensen verkar öka eller minska.
Huruvida icke valensbundna dativled ska ses som argument, och vilken
satsdelsstatus de i så fall har, kan diskuteras. En bra illustration av ledens
mellanställning ger SAG:s (III:294) paragrafrubrik Transitiv konstruktion i
verbfras där objektet inte ingår i verbets valens. Under denna paragraf behandlas bl.a. svenskans motsvarighet till possessiv dativ och etisk/emotionell
dativ, och båda dessa typer av led definieras alltså som objekt, trots att de
inte ingår i verbets valens. Ett annat sätt att beskriva förhållandet är att kalla
de fria dativerna för argument till hela satsen, eller i konstruktionsgrammatiska termer till hela argumentstrukturkonstruktionen, jfr Barðdal
(2001:48 f.). Med förebild i bland annat SAG väljer jag som redan postulerat
i avsnitt 6.2.2 att kalla icke valensbundna dativled för argument, men jag slår
inte samman dem med satsdelskategorin objekt, som jag reserverar för verboch adjektivstyrda led.
I den kvantitativa studien kommer alla typer av fri dativ i regel att behandlas som en enda kategori, eftersom en finare indelning skulle ge för små
kategorier ur statistiskt synpunkt. I det följande kommer jag dock att presentera tre undergrupper av fri dativ för att ge en tydligare bild av fenomenet.
6.2.11.1 Dativus commodi vel incommodi
Dativus commodi (fördelens dativ) verkar i färöiskan vara den mest frekventa fria dativen, jfr Timmermann (1997), och samtidigt en av de mera
mångfacetterade. Denna konstruktion definieras vanligen semantiskt genom
att handlingen sker i dativreferentens intresse. Syntaktiska kriterier är att
dativledet dels kan strykas, dels kan ersättas med en prepositionsfras som på
svenska inleds med åt, på färöiska typiskt med fyri om dativledet betecknar
FÖRMÅNSTAGARE och med til om dativledet betecknar PRESUMTIV
MOTTAGARE. I motsats till vanliga indirekta objekt betecknar dativus commodi alltså inte nödvändigtvis FAKTISK MOTTAGARE, vilket Þráinsson m.fl.
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(2004:264) uppmärksammar trots att de räknar även dativus commodi till
objekten. Þráinsson m.fl. (2004:265) påpekar också att sådana dativled alltid
är animata. Exempel (92) nedan visar dativus commodi som betecknar FÖRMÅNSTAGARE, exempel (93) dativus commodi som betecknar PRESUMTIV
MOTTAGARE. Det sistnämnda är absolut vanligast i färöiskan.
(92) so íslendingar sendu honum hana [íslendsku heiðurslønina í bókmentum] higar
[65-d2]
så islänningarNOM/ACK skickade honomDAT detACK [isländska litteraturpriset] hit
’så islänningarna skickade hit priset åt honom’
(93) Teir broyttu teirra lívshátt, við at byggja teimum hús, sum teir ikki høvdu ráð til
[90-l1]
De förändrade deras livsstil, med att bygga demDAT husACK/NOM som de inte hade
råd till
’De förändrade deras livsstil genom att bygga hus åt dem, hus som de inte hade
råd med’

Därtill kommer dativus incommodi (nackdelens dativ), som innebär att
handlingen är till nackdel och inte till fördel för dativreferenten – vilket på
svenska även tar sig uttryck i parafrasen där för väljs i stället för åt. Exempel
(94) visar dativus incommodi.
(94) Hetta hevur ofta volt teimum trupuleikar [42-i3]
DettaNOM/ACK har ofta vållat demDAT svårigheterACK/NOM
’Detta har ofta vållat svårigheter för dem’

Jag väljer att se dessa båda typer som tillhörande samma undergrupp av fri
dativ, då dativen i samma mening ofta kan tolkas både som commodi och
incommodi. Varken syntaxen eller den isolerade meningens semantik kan
alltid avgöra valet, utan ofta måste tolkningen baseras på en större kontext,
jfr exempelvis Johansen (1988).
Utifrån ovanstående exempel kan man ana att avgränsningen av dativus
commodi/incommodi gentemot indirekt objekt inte är given. Semantiska
bedömningar blir alltid subjektiva, och Ekberg (2012) visar att gränsdragningen inte låter sig göras på syntaktisk väg. Jag har därför valt att gå strikt
efter behandlingen i FO, så att dativled som inte finns med i den schematiska
konstruktion som ordboken anger för respektive verb inte räknas som indirekta objekt, utan som fri dativ. Principen kan förstås ifrågasättas, då det vid
flera andra distinktioner visat sig att ordboken inte kunnat tjäna som enda
kriterium. De enda alternativen vore dock att antingen helt lita till min
språkkänsla ifråga om dativledets betydelse och parafraseringsmöjligheter,
eller att företa mycket omfattande frekvensundersökningar, vilket jag inte
haft utrymme att göra. Jag kan också konstatera att ordbokens behandling av
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dativleden ifråga oftast stämmer överens med min intuitiva bedömning av
deras status. Vid totalt nio verb visar ordboken inte konstruktion med dativled trots att jag skulle vilja bedöma dativledet som indirekt objekt. Det omvända, att ordboken anger dativledet som del av verbkonstruktionen när jag
uppfattar dativledet som fritt, förekommer i stort sett aldrig. Summa summarum får jag med den metod jag valt kanske något fler fria dativer än om jag
tillämpat något annan definition, men de negativa effekterna av detta är synnerligen måttliga.
6.2.11.2 Possessiv dativ
Possessiv dativ kallas också pertinensdativ eller på färöiska ognarhvørjumfalsávirki (Henriksen 2000:83). Det rör sig om ett dativled som
anger ägare och som korrelerar med en nominalfras som betecknar ägodelen,
typiskt en kroppsdel eller ett klädesplagg, och som står i samma sats. Ett
exempel från mitt material är (95):
(95) Tú [...] følir vindin strúka tær um andlitið [99-b1]
Du känner vinden stryka digDAT om ansiktetPPdat
’Du känner vinden smeka dig över ansiktet’

SAG (III:294–296) betraktar som sagt svenskans motsvarighet till dativledet
som ett objekt. Falk (1997:57) räknar possessiv dativ som en fri dativ.
I andra verk tolkas dativledet ibland som ett attribut och tillhörigheten
som huvudord, men i motsats till genitivattribut bildar possessiv dativ inte
blockled med detta huvudord. Konstruktionen signalerar också utöver den
possessiva relationen en nyans av FÖRMÅNSTAGARE/OLYCKSDRABBAD,
vilket skiljer den från konstruktion med genitivattribut. Detta kan å andra
sidan göra possessiv dativ svår att skilja från dativus commodi/incommodi.
Vissa forskare som exempelvis Wegener (1990:81 ff.) och Crouau
(1998:198 ff.) menar att possessiv dativ och dativus commodi/incommodi
representerar samma konstruktion. Andra har försökt dra gränsen på grundval av ägodelens art, så att possessiv dativ bara anses förekomma vid
kroppsdelar (Krohn 1980), bara vid kroppsdelar och klädesplagg, bara vid
ägodelar som man har fysisk kontakt med (Rosengren 1986:284) eller liknande. För min studie har det visst intresse att trots allt skilja possessiv dativ
från dativus commodi/incommodi, eftersom possessiv dativ i färöiskan verkar ingå i lexikaliserade fraser i betydligt större utsträckning än dativus
commodi/incommodi och alltså kanske är mindre levande. Men den exakta
gränsdragningen är mindre viktig, eftersom alla icke-valensbundna dativled
oftast behandlas som en enda kategori. Jag har, som man ser i inledningen av
detta avsnitt, tentativt valt den vanligaste definitionen, d.v.s. att possessiv
dativ förekommer i samband med beteckningar för kroppsdelar och klädesplagg.
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6.2.11.3 Predikativ dativ
Predikativ dativ är först och främst dativled som optionellt kan användas vid
bundet predikativ i form av lexikaliserad prepositionsfras, jfr SAG (III:335
f.). Rektionen i prepositionsfrasen betecknar en funktion eller ett tillstånd,
och dativledet uttrycker den person för vilken tillståndet/funktionen gäller,
därav exempelvis Helbigs (1981:329) term Dativ des Zustandsträgers. SAG
nämner bland andra exempel på lexikaliserad prepositionsfras som rektion
konstruktionen ngn till {stöd/glädje/åtlöje}, där ngn på färöiskan skulle uttryckas med predikativ dativ. Falk (1997:57) visar som exempel på fri dativ
bland annat Thz skal oss koma til hielp ’Det ska bli till hjälp för oss’. Hon
framhäver särskilt att dativledet inte är knutet till verbet utan till rektionen i
prepositionsfrasen, vilket syns bland annat på att prepositionsfras inklusive
dativ kan stå i fundamentet. Å andra sidan bildar dativen inte alltid blockled
med prepositionsfrasen, utan kan stå skild från denna, som i nyss nämnda
fornsvenska exempel. Predikativ dativ förekommer typiskt i satser med kopulaverb, men jag har inte funnit det relevant att använda detta som ett uteslutande kriterium. Följande två exempel, (96) med verbet vera, (97) med
verbet koma, betraktar jag alltså som helt parallella:
(96) tað sum er einstaklinginum at gagni [97-q1]
det som är individenDAT till gagnPPdat
’det som är till gagn för individen’
(97) tað, ið kemur øllum samfelagnum at gagni [97-q1]
det som kommer hela samhälletDAT till gagnPPdat
’det som blir till gagn för hela samhället’

Till kategorin predikativ dativ för jag också vissa konstruktioner med adjektiv som predikativ, när FO inte nämner något objekt i samband med adjektivet ifråga. På så vis behandlas lågfrekventa dativled som skulle kunna ses
som adjektivstyrda på samma sätt som lågfrekventa dativled som skulle
kunna betraktas som verbstyrda, jfr om dativus commodi/incommodi i avsnitt 6.2.11.1. Här finns dock även ett syntaktiskt kriterium som kan tillämpas, nämligen dativledets placering i förhållande till adjektivet. Placering av
dativledet efter adjektivet gör att frasen helst bildar blockled, jfr avsnitt
6.2.7.2, vilket antyder att dativledet är objekt till adjektivet. Det samma är
inte fallet när bestämningen står före. Finns det något belägg på ett visst
adjektiv med efterställt dativled räknar jag även alla framförställda dativled
till samma adjektiv som objekt. Vidare har jag, eftersom adjektiven är färre
än verben, även kunnat komplettera uppgifterna i FO med sökningar i FTS.
Om ett adjektiv kombineras med dativled i minst 20 % av beläggen i FTS
räknar jag dativledet som objekt till adjektivet, annars som icke valensbundet
såvida inte något av de andra kriterierna talar emot detta.
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Av både statistiska och semantiska skäl väljer jag att inte särskilja de fåtaliga konstruktionerna i mitt material där adjektivet modifieras med ett gradadverbial. Sådana konstruktioner kallas ibland åsiktens dativ eller dativus
iudicantis. Den semantiska funktionen är enligt Rosengren (1986) dels att
signalera dativreferentens inställning till propositionen i resten av satsen,
dels att hävda denna proposition. I mitt material finns exempel (98).
(98) Grasið og hoyggj er teimum ikki nóg mikið [47-d3]
Gräset och höNOM/ACK är demDAT inte nog mycketÖBL
’Gräs och hö är inte tillräckligt för dem’

Jag menar inte att skillnaden mot konstruktioner med icke graderade adjektiv
är så stor att en särbehandling är motiverad.
Slutligen inkluderar jag i kategorin predikativ dativ även några få konstruktioner med nominalfras som predikativ. Exempel (99) skiljer sig från
possessiv dativ endast genom att nominalfrasen inte betecknar en kroppsdel
eller ett klädesplagg:
(99) at farið út í eina longri viðgerð av málsøguni, hevði bert verið teimum fægstu til
gleði og fjøldini enn eitt prógv um at føroyskt er knortlut [92-i1]
att farit ut i en längre behandling av språkhistorianIF hade bara varit de färsta till
glädje och majoritetenDAT ännu ett bevisNOM/ACK om att färöiska är besvärligt
’att ge sig ut i en längre redogörelse för språkhistorian skulle bara vara till glädje
för en minoritet och för majoriteten vara ännu ett bevis på att färöiskan är besvärlig’

Samordningen med en typisk predikativ dativ (teimum fægstu til gleði) ger
en indikation på att konstruktionerna betraktas som parallella.
En typ av fri dativ som jag inte funnit i mitt material är etisk dativ, även
kallad emotionell dativ. Den svenska motsvarigheten till denna konstruktion
finns representerad i SAG (III:314 f.) under rubriken ˮMig som objekt vid
nominalfras som värderande subjektspredikativˮ, en rubrik som ganska väl
definierar företeelsen. Ett av SAG:s exempel är Du var mig en huggare!
Konstruktionen existerar även i färöiskan, där pronomenet då står i dativ, jfr
Henriksen (2000:83) som kallar fenomenet för leyst hvørjumfalsávirki, ’löst
dativobjekt’. Jag har i en tidigare undersökning av färöisk tidningstext funnit
enstaka belägg på konstruktionen, jfr Timmermann (1997). I examensuppsatserna däremot förekommer den inte, och jag ska därför inte fördjupa
mig ytterligare i definitionen här.
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6.3 Kvantitativ analys
De syntaktiska variabler som presenterats i avsnitt 6.2.4–6.2.11 utgör grunden för min kvantitativa undersökning. Det rör sig sammanfattningsvis om
följande syntaktiska variabler, ordnade i den följd som kommer att gälla för
redovisningarna i kapitel 7–8:
•
•

•

•
•
•
•
•

Variabeln dativledets struktur, som kan anta värdena första eller andra
persons pronomen, tredje persons pronomen eller annan nominalfras.
Variabeln dativstyrande kategori, som kan anta värdena verb, preposition efter verb, ej valensbundet dativled, preposition efter adjektiv eller
adjektiv.
Variabeln satsdelsfunktion, som kan anta värdena rektion i objektliknande adverbial, direkt objekt, indirekt objekt, ej valensbundet dativled
eller subjekt.
Variabeln argumentram, som kan anta värdena tvåställig personlig konstruktion, treställig personlig konstruktion och opersonlig konstruktion.32
Variabeln placering, som kan anta värdena initialfältet, mittfältet eller
slutfältet.
Variabeln diates, som kan anta värdena aktiv eller passiv.
Variabeln reflexiv konstruktion med värdena reflexiv eller icke reflexiv.
Variabeln partikelförbindelse med värdena partikel eller ej partikel.

Alla dessa åtta variabler är inte relevanta för alla dativled i min korpus. Argumentram, diates, reflexiv konstruktion och partikelförbindelse kan bara
urskiljas i verbkonstruktioner, medan dativled i adjektivkonstruktioner faller
utanför dessa distinktioner. För argumentram utesluts vidare bundna
agentadverbial från analysen eftersom distinktionen mellan olika argumentramar utgår från konstruktionens utseende i aktiv diates, där agentadverbial
inte förekommer. Diates kan inte urskiljas i satsförkortningar, jfr exempel i
avsnitt 7.2.6. De belägg där en viss variabel inte är tillämpbar utesluts vid
beräkningarna för respektive variabel, vilket gör att summan av beaktade
belägg inte är konstant mellan olika tabeller i kapitel 7–8.
Utöver de åtta syntaktiska variablerna som nyss listats har jag även tagit
hänsyn till tre icke syntaktiska variabler. Dessa är:
•
•
32

Variabeln texttyp, som i enlighet med diskussionen i avsnitt 5.3.2.2 kan
ha värdena diskuterande, redovisande eller berättande.
Variabeln kön med värdena kvinna eller man.

Inom dessa kategorier kan sedan ytterligare indelningar göras enligt Tablå 18, Tablå 19 och
Tablå 20 i avsnitt 6.2.8. Jag kommer att redovisa hur materialets dativled fördelar sig över alla
dessa specifika argumentramar, men det har visat sig knappast vara möjligt att göra någon
vidare statistisk analys av de ofta mycket låga frekvensvärdena för varje kategori.
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•

Variabeln tid med värdena period 1 (1940–1949), period 2 (1965–1974)
och period 3 (1990–1999).

Variabeln texttyp har tagits med för att kontrollera i vilken mån materialet
kan anses jämförbart över tid, i och med att uppsatsernas texttyp varierar
mellan perioderna. Variabeln kön kan vara relevant då skillnader i dativbruket mellan könen skulle kunna ha vissa språksociologiska implikationer.
Kvinnor har i ett stort antal språksociologiska undersökningar visat sig vara
mera benägna att härma högstatusvarianter, jfr Trudgill (2000:69–73).
Jacobsen (2012:57, 158) visar också att färöiska kvinnor i något högre utsträckning än färöiska män ansluter sig till den puristiska ideologin. Variabeln tid är självklar när avhandlingens viktigaste syfte är att undersöka en
eventuellt pågående förändring i färöiskan.

6.3.1 Frågeställningar och disposition för redovisning
Den överordnade frågan för kapitel 7–8 är alltså hur de ovan listade, totalt 11
variablerna inverkar på kasusbruket i potentiella dativkontexter. Efter att
grundläggande fakta som antal löpord och antal potentiella dativkontexter
etablerats i avsnitt 7.1 respektive 8.1 kan denna inverkan dels undersökas för
varje variabel separat, dels kan de olika variablerna vägas samman och deras
inbördes styrka jämföras. Perspektivet kan vara synkront, som i kapitel 7,
eller diakront, som i kapitel 8. Fokus kan riktas mot de kontexter där dativ
faktiskt används, alltså alla belägg med entydig dativmarkering, eller på
normbrotten. De sistnämna kommer man åt genom att granska alla potentiella dativkontexter med entydig kasusmarkering, d.v.s. även belägg där man
enligt normen skulle förvänta sig dativ fast skribenten valt nominativ eller
ackusativ. Jag har velat undersöka alla kombinationer av dessa möjliga perspektiv, vilket lett till den disposition som jag illustrerar i Tablå 21.
Tablå 21. Relationen mellan tidsperspektiv och undersökningsobjekt i kapitel 7–8
Synkront perspektiv

Diakront perspektiv

Materialet i sin helhet

Materialet uppdelat på perioder

Avsnitt 7.2

Avsnitt 8.2

Avsnitt 7.3

Avsnitt 8.3

Dativens funktioner
Belägg med entydig
dativmarkering

Normbrott i potentiella dativkontexter
Belägg med entydig
kasusmarkering

I avsnitt 7.2 undersöks alltså dativens syntaktiska funktioner ur synkront
perspektiv, i 7.3 normbrotten ur synkront perspektiv, i 8.2 dativens syntaktiska funktioner ur diakront perspektiv och i 8.3 normbrotten ur diakront
perspektiv. Vilken del av materialet i min korpus som är aktuellt vid respek201

tive typ av frågeställning indikeras med kursiv stil i Tablå 21. Jag ska specificera dispositionen ytterligare något nedan med avseende på hur de syntaktiska och icke syntaktiska variablerna används i arbetet.
Att undersöka variablerna var för sig är aktuellt när jag i avsnitt 7.2 kartlägger dativens syntaktiska funktioner i färöiskan genom att analysera
materialets samtliga belägg med entydig dativmarkering. Då ligger den intressanta jämförelsen mellan olika värden av en viss variabel: Vilka funktioner fyller dativen mera frekvent, och vilka fyller den mindre frekvent?
Stämmer den iakttagna fördelningen överens med vad översiktsverken över
färöiska och annan tidigare forskning givit vid handen? Markerar dativ till
exempel oftast indirekt objekt, som ibland framställs som dativens typiska
funktion?
Variablerna undersöks inledningsvis separat även i avsnitt 7.3, där fokus
ligger på normbrotten i materialet. Här analyseras materialets samtliga potentiella dativkontexter med entydig kasusmarkering, d.v.s. även belägg där
man enligt normen skulle förvänta sig dativ, men där skribenten valt nominativ eller ackusativ. Frågan är i avsnitt 7.3.1–7.3.9 vilka värden av en viss
variabel som gynnar dativ, så att dativ kanske till och med används hyperkorrekt (så kallad överanvändning), och vilka värden som missgynnar dativ,
så att dativ mot normen gärna ersätts med annat kasus (så kallad underanvändning). Resultatet har vissa implikationer för dativens framtida utveckling i färöiskan, eftersom stor andel underanvändning i en viss kontext
antyder att dativen på sikt kommer att förlora den aktuella syntaktiska funktionen. Viktiga implikationer för framtiden ger det också när de olika variablerna jämförs sinsemellan i avsnitt 7.3.10. Här utreds styrkeförhållandena
mellan de olika variablerna, och det framgår vilka variabler som verkligen
har en statistiskt signifikant inverkan på valet mellan dativ och annat kasus i
potentiella dativkontexter. Den mest överordnade frågan som avsnitt 7.3 ger
svar på är huruvida variabeln tid har en signifikant inverkan, d.v.s. huruvida
det verkligen pågår en förändring i dativbruket i den genre jag undersöker.
I avsnitt 8.2 undersöker jag åter variablerna var för sig när jag utreder
kvantitativa skillnader mellan perioderna. Frågan som ställs här är huruvida
dativ tenderar att med tiden användas mera för vissa syntaktiska funktioner
och mindre för andra. Det undersöks genom att kontrollera huruvida beläggen med entydig dativmarkering fördelar sig annorlunda mellan olika värden
av en viss variabel när man jämför period 1, period 2 och period 3.
Avsnitt 8.3 slutligen är upplagt på samma sätt som avsnitt 7.3, med undantaget att perioderna här jämförs sinsemellan. Jag börjar alltså med att i
avsnitt 8.3.1–8.3.8 redovisa underanvändning av dativ och överanvändning
av dativ för varje variabel separat. Om det visar sig att mönstren för normbrott förändras över tid säger förändringarnas riktning desto mera om var
dativen kan komma att vara hotad respektive produktiv i framtiden jämfört
med slutsatserna som kunnat dras av avsnitt 7.3. I avsnitt 8.3.9 undersöks
variablernas inbördes styrka i period 1–2 å ena sidan och period 3 å andra
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sidan (sammanslagningen av period 1 och 2 är nödvändig för att underlaget
ska bli tillräckligt stort för statistiska analyser). Jämförelsen mellan perioderna visar vilka variabler som eventuellt får starkare inverkan med tiden,
något som bland annat har viktiga teoretiska implikationer.
I regel anges i samtliga tabeller både absoluta värden och procentvärden,
och både rader och kolumner summeras för att det så tydligt som möjligt ska
framgå vilka värden som legat till grund för beräkningarna av de olika kategoriernas relativa frekvens. I avsnitt 8.3 anges emellertid endast procentvärden för underanvändning och överanvändning eftersom uppställningarna
annars skulle bli för omfattande. Samtliga absoluta värden och procentvärden, även för normenlig användning, som tabellerna i avsnitt 8.3 bygger på
återfinns sist i avhandlingen som Bilaga. För övrigt kan det vara värt att påpeka att summan av procentandelarna på varje rad respektive i varje kolumn
på grund av avrundning inte alltid blir exakt 100, utan exempelvis 99,9. Jag
väljer ändå i följande tabeller att notera 100 % för att markera vad som är
den totalsumma procentandelarna beräknats utifrån.

6.3.2 Statistisk metod
För att resultaten av min kvantitativa undersökning ska kunna värderas krävs
att man kontrollerar i vilken utsträckning de kan vara generaliserbara. I kapitel 7–8 kommer jag därför att ange om iakttagna skillnader är statistiskt signifikanta eller ej. Med statistisk signifikans menas i detta sammanhang att en
iakttagen skillnad med mindre än 5 % sannolikhet är en effekt av slumpen,
eller med det omvända resonemanget att en iakttagen skillnad mellan två
värden med mer än 95 % sannolikhet signalerar att det finns en verklig skillnad mellan de två kategorierna ifråga.
Beräkning av statistisk signifikans kräver att det finns ett jämförelsevärde.
Det gör att resultaten för materialets samtliga potentiella dativkontexter i
avsnitt 7.1 och för materialets samtliga led med entydig dativmarkering i
avsnitt 7.2 inte kan signifikanstestas. Värdena bygger på mitt totala material,
så att någon intern jämförelse inte är möjlig. Det finns inga statistiskt jämförbara värden i tidigare forskning. Man kan slutligen inte heller utgå ifrån
att det skulle finnas en normalfördelning mellan de olika kategorierna under
en viss variabel, så att värdena kunde kontrolleras mot normalfördelningskurvan. Dessa värden kan därför bara stå för sig själva som absolut representativa för mitt urval av texter.
Värdena för underanvändning i avsnitt 7.3 kontrolleras statistiskt främst
genom en VARBRUL-analys. VARBRUL är en programvara som är väl
beprövad inom variationslingvistiken; på nordiskt område har olika versioner av programmet exempelvis utnyttjats av Sundgren (2002), Sundquist
(2002) och Håkansson (2008). Programmet skapades i sin grundversion på
1970-talet (Cedergren & Sankoff 1974) och har sedan dess kontinuerligt
utvecklats. Den version jag har använt mig av är Goldvarb X for Windows,
203

även kallad GoldVarb 3.0 (Sankoff, Tagliamonte & Smith 2005). Programmet utför en multivariat analys som bygger på logistisk regression. Motsvarande beräkningar kan göras även utan VARBRUL. VARBRUL har emellertid ett ovanligt användarvänligt gränssnitt i så måtto att det tillåter manipulation av variabler och värden under arbetets gång, jfr Paolillo (2002:16)
som diskuterar programmets för- och nackdelar. Det kan hantera mycket
snedfördelade material och har visat sig fungera väl för undersökning av
underanvändning i mitt material. I andra fall har jag använt mig av logistisk
regression på annat sätt, se vidare i nästa stycke. Logistisk regression innebär
att man definierar en binär beroende variabel, i mitt fall +/– dativ, som relateras till oberoende variabler så som de ovan listade syntaktiska och ickesyntaktiska variablerna i min studie. De oberoende variablerna, eller prediktorerna, behöver inte vara binära, d.v.s. de kan ha fler än två värden. För
att kunna användas i VARBRUL behöver värdena emellertid vara diskreta
då programmet inte kan hantera kontinuerliga variabler. Detta har inte utgjort något problem för min studie eftersom syntaktiska fenomen brukar
definieras kategoriskt, så som gjorts för varje värde av varje variabel i avsnitt
6.2 ovan. Med hjälp av logistisk regression räknar programmet alltså för
varje oberoende variabel/prediktor ut hur stark inverkan den har på den beroende variabeln, eller annorlunda uttryckt hur starkt sambandet är mellan
den beroende och den oberoende variabeln. VARBRUL väger dock dessutom samman de olika oberoende variablerna och visar vilka som i kombination bäst förutsäger värdet på den beroende variabeln. Det är dessa variabler som faller ut som signifikanta av en VARBRUL-analys. Hur programmets gränssnitt ser ut och hur man arbetar sig fram till en uppsättning variabler (så kallade faktorgrupper) och värden (så kallade faktorer) som fungerar i
analysen beskrivs närmare av Paolillo (2002) och Tagliamonte (2006). Vilka
överväganden jag gjort i enskilda fall återkommer jag till i avsnitt 7.3.10
respektive 8.3.9. Resultatet av mina VARBRUL-analyser redovisar jag i
tabellform enligt riktlinjerna hos Tagliamonte (2006:247 f.), se mera exakt
beskrivning i avsnitt 7.3.10. Vad gäller överanvändning går det för övrigt
knappast att få fram några statistiskt signifikanta skillnader eftersom de absoluta värdena för överanvändning genomgående är mycket låga. Dessa värden får överlag stå för sig själva som en antydan, men bara det, om tendenser
i mitt material.
I avsnitt 8.1 och 8.2 kan samma typ av analys som i avsnitt 7.3 inte tilllämpas. I det korta avsnittet 8.1 presenteras hur det totala antalet potentiella
dativkontexter, med och utan entydig kasusmarkering, fördelar sig över de
tre perioderna, och här används alltså inte samma beroende och oberoende
variabler. I avsnitt 8.2 har den beroende variabeln alltid värdet + dativ då det
som här presenteras är de entydigt dativmarkerade ledens fördelning över
olika kategorier. När programmet VARBRUL inte är användbart har logistisk regression i stället tillämpats för varje variabel separat. Detta har i praktiken inneburit en serie signifikanstester för varje tabell i avsnitt 8.1 och 8.2.
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Det som då har undersökts är i vilken mån de potentiella dativkontexternas
fördelning mellan olika kategorier i tabellen skiljer sig mellan period 1 och
2, mellan period 2 och 3 respektive period 1 och 3. Jämförelsen mellan perioderna har gjorts för en kategori i taget, så att exempelvis den första kategorin i tabellen kontrasteras mot övriga kategorier sammanslagna och skillnaden mellan perioderna på denna punkt signifikansberäknas. Därefter har
tabellens andra kategori kontrasterats mot samtliga alternativa kategorier
sammanslagna och så vidare. På så vis har tekniskt sett en rad jämförelser
mellan två binära variabler gjorts, nämligen å ena sidan variabeln tid med
värdena period X och period Y, å andra sidan (i avsnitt 8.2) någon av de
nämnda syntaktiska/icke-syntaktiska variablerna med värdet X mot värdet
icke X. Beräkningarna ger för varje kombination ett värde för sannolikheten
att det existerar ett verkligt samband mellan variablerna, eller med andra ord
ett värde för hur sannolikt det är att frekvensen av respektive dativkontext
faktiskt förändrats mellan de två aktuella perioderna. Detta sannolikhetsvärde anger jag i anslutning till påståenden om förändringar som ett p-värde,
vilket presenteras inom parentes med tre decimaler, exempelvis som
(p = 0.363).33 Ett p-värde under 0,05 anger att en skillnad mellan två perioder är signifikant, enligt definitionen av statistisk signifikans i början av
detta avsnitt. I praktiken kommer jag endast att ange p-värde i de sammanhang där jag påstår att en förändring är signifikant. Majoriteten av alla jämförelser visar inga signifikanta skillnader, och en redovisning av alla dessa pvärden torde vara av föga intresse för läsaren. Vid signifikansberäkning med
hjälp av logistisk regression presenteras resultatet i statistiska sammanhang i
en regressionstabell med flera värden än p-värdet. Där anges regressionskoefficienten (B), som visar hur stor skillnaden är mellan två värden, och standardfelet (SE), som visar graden av osäkerhet i beräkningen, d.v.s. en sorts
standardavvikelse som anger hur stor variation som är förväntad mot bakgrund av skillnadens storlek och de absoluta värdenas storlek. Slutligen
anges i regressionstabellen även z-värdet (z), som är regressionskoefficienten
delad med standardfelet. Ur statistisk synpunkt är det mest korrekt att redovisa samtliga dessa värden tillsammans med p-värdet i form av en parentes
som (B = 0.511, SE = 0.561, z = 0.910, p = 0.363) så att beräkningen kan
prövas i efterhand. För att underlätta redovisningen avstår jag emellertid från
att i min löpande text ange regressionskoefficient, standardfel och z-värde.
När jag redovisar underanvändning av dativ fördelat på de tre undersökningsperioderna (avsnitt 8.3) är det åter relevant att göra samma typ av
VARBRUL-analys som när det gällde underanvändning i hela materialet
33
Jag använder punkt som decimaltecken vid p-värden, både i dessa parenteser i löpande text
och i de tabeller som redovisar resultat av VARBRUL-analyser. Det sistnämnda är i linje med
framställningarna hos Sundgren (2002:100) och Håkansson (2008:109), och med deras princip som utgångspunkt har jag eftersträvat en konsekvent utformning av p-värdena även i
löpande text. I alla andra sammanhang används komma som decimaltecken enligt svenskans
huvudregel.
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sammantaget (avsnitt 7.3). Här vore det i princip önskvärt att göra en analys
för vardera av de tre perioderna jag undersökt. Eftersom materialet både i
period 1 och period 2 var för sig är för litet för att detta ska låta sig göras
rent statistiskt har jag emellertid som sagt genomfört en VARBRUL-analys
på materialet från period 1 och period 2 sammanslaget och jämför resultatet
med en VARBRUL-analys på materialet från period 3. Eftersom materialet
för vardera analysen i dessa fall bara blir hälften så stort som när hela
materialet behandlades tillsammans (avsnitt 7.3.10) har vissa inskränkningar
behövt göras i antalet variabler och värden. Detta specificeras i anslutning
till redovisningen i avsnitt 8.3.9. Utöver VARBRUL-analyserna, som visar
hur variablernas inbördes styrka förändras över tid, har jag även signifikanstestat de förändringar i underanvändning över tid som framträder för varje
variabel separat (se tabellerna i avsnitt 8.3.1–8.3.8). Tillvägagångssättet har
då varit detsamma som jag ovan beskrivit när det gällde att undersöka entydigt dativmarkerade leds fördelning över olika kategorier i avsnitt 8.2. Eftersom de absoluta värdena för underanvändning fördelad på de tre perioderna blir mycket låga är det få beräkningar som kan visa några signifikanta
förändringar. Vissa resultat är ändå intressanta och redovisas då med p-värde
inom parentes som nyss beskrivet. Övriga skillnader mellan perioderna vad
gäller underanvändning, liksom överanvändning, kan bara antyda förändringar och deras riktning men inte bilda grund för några säkra påståenden.
Sammanfattningsvis bygger alla signifikansberäkningar i studien på logistisk regression, men de har utförts på olika sätt beroende på vilken typ av
värden som behövt jämföras. För de tre VARBRUL-analyserna presenteras
resultaten i tabellform. I övrigt anges p-värde inom parentes i samband med
att signifikanta skillnader mellan kategorier eller perioder påpekas i texten.
Med dessa förutsättningar klarlagda övergår jag i de följande kapitlen till att
redovisa resultaten av min kvantitativa undersökning.
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7 Dativens syntaktiska funktioner i färöiskan

I detta kapitel redovisas, i enlighet med avhandlingens första syfte, hur dativ
används i nutida färöiska, så som bruket kommer till uttryck i undersökningsmaterialet i sin helhet. Perspektivet är alltså synkront, och målet är en
kartläggning av vilka syntaktiska funktioner dativen fyller, hur frekvent dativ uppträder i olika syntaktiska kontexter och vilka kontexter som gynnar
respektive missgynnar användning av dativ. Denna kartläggning är en förutsättning för att kunna placera in det färöiska systemet i de teoretiska ramverk
som beskrivits i kapitel 4 och avgöra vilka förutsägelser om diakron förändring som bör gälla för färöiskan utifrån respektive teori. Resultatet av kartläggningen kan därutöver komplettera den beskrivning av färöiskans grammatiska system som görs i exempelvis Þráinsson m.fl. (2004) och Henriksen
(2000), i första hand med kvantitativa uppgifter. Några kvantitativa studier
över kasusbruket i färöiskan finns knappast att tillgå, och uppgifterna om
olika konstruktioners frekvens är därför av naturliga skäl vagt hållna i de
grammatiska översiktsverken.

7.1 Dativens frekvens generellt
Som framgått av kapitel 5 består undersökningsmaterialet av 298 studentexamensuppsatser som omfattar totalt knappt 230 770 löpord. Antalet potentiella dativkontexter (jfr definition i inledningen av kapitel 6) är totalt 3385,
vilket innebär 1,47 potentiella dativkontexter per 100 ord.34 Av dessa 3385
34

Det måste då hållas i minnet att jag räknar dativkontexter och inte enskilda ord, samt att jag
inte excerperat andra prepositionsfraser än objektliknande adverbial och alltså utesluter den
mest frekventa dativkontexten i språket generellt. Mina värden går därför inte att jämföra
direkt med t.ex. Barðdals (2001) värden för nutida isländska, där varje enskilt ord med kasusmarkering registrerats separat, och heller inte med t.ex. Skrzypeks (2005) värden för fornsvenska, där de mest frekventa dativstyrande prepositionerna excerperats oavsett prepositionsfrasens satsdelsstatus. Vid en liten pilotstudie på bibeltext samt skönlitterär text om
sammanlagt 1490 ord excerperade jag alla tänkbara dativkontexter, inklusive prepositionsfraser som fria adverbial, och fann då i genomsnitt 8 dativkontexter per 100 ord. Detta
ligger en hel del över Skrzypeks (2002:56) uppgifter för Äldre Västgötalagen, där hon funnit
5 dativkontexter per 100 ord – men då har hon å sin sida inte excerperat dativ efter mindre
frekventa prepositioner. Från Barðdals (2001:85) siffror över kasus på substantiv och pronomen kan man sluta sig till att antalet dativkontexter ligger på drygt 9 per 100 ord i korpusen
som använts för Íslensk Orðtíðnibók (1991) och på knappt 6 per 100 ord i Barðdals egen
korpus.
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potentiella dativkontexter uppvisar 2524 entydig dativmarkering, d.v.s. att de
består av en nominalfras där minst huvudordet eller en nominal bestämning
bär en ändelse som är unik för kasuset dativ (se avsnitt 6.2.3 för definition av
begreppet entydig dativmarkering och andra begrepp i detta stycke). 105
potentiella dativkontexter uppvisar på motsvarande sätt entydigt annat kasus.
295 potentiella dativkontexter uppvisar tvetydig kasusmarkering, d.v.s. att de
består av en nominalfras vars ändelse(r) är gemensam(ma) för två eller flera
olika kasus. Slutligen fylls 461 dativkontexter av led som saknar kasusmarkering; det gäller dels underförstådda led, dels utsatta led av andra typer än
nominalfras, jfr avsnitt 6.2.2. I Tabell 5 redovisas fördelningen mellan entydig dativmarkering, entydig annan kasusmarkering, tvetydig kasusmarkering
och avsaknad av kasusmarkering i dativkontext, uttryckt som absoluta tal,
antal per 100 löpord och procentandel av samtliga potentiella dativkontexter.
Tabell 5. Materialets samtliga potentiella dativkontexter indelade efter morfologisk
form
Absolut antal
Entydig dativ
Entydigt annat kasus
Tvetydig kasusmarkering
Ingen kasusmarkering
Dativkontexter totalt

2524
105
295
461
3385

Antal per 100 Andel av potentiella
löpord
dativkontexter
1,09
0,05
0,13
0,20
1,47

75 %
3%
9%
14 %
100 %

Översikten ger vid handen att dativen står förvånansvärt stark i nutida färöiska, då den ersätts av annat kasus i endast 3 % av de potentiella dativkontexterna. Språkbrukaren/språkinläraren får också gott om positiv evidens för
kasusets existens då hela 75 % av alla potentiella dativkontexter uppvisar ett
led med entydig kasusmarkering för dativ. När entydig kasusmarkering saknas beror det i majoriteten av fallen på att ledet i dativkontexten ifråga inte
kan ha någon kasusmarkering över huvud taget, då det består av bisats eller
satsförkortning (rubriken Ingen kasusmarkering i Tabell 5). Det är alltså
mera sällan fråga om att ledet i dativkontexten är en nominalfras, vars kasusmarkering är gemensam för två eller flera kasus (rubriken Tvetydig kasusmarkering i Tabell 5). Det är vidare ett enskilt mycket frekvent ord som
driver upp statistiken för tvetydig kasusmarkering, nämligen det personliga
pronomenet i första person plural, som har en gemensam form för ackusativ
och dativ, okkum. Detta pronomen har haft kasussammanfall mellan ackusativ och dativ ända sedan fornvästnordisk tid. Personligt pronomen i första
person plural står för 153 av de totalt 295 exemplen på tvetydig kasusmarkering, alltså för drygt hälften. Dessa kvantitetsförhållanden understryker att
kasusmorfologin för dativens del är i huvudsak intakt i färöiskan, jfr kapitel 3 – mera intakt än i den äldsta fornsvenskan, efter vad som kan utläsas av
Skrzypeks (2005:157–159) statistik.
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I följande avsnitt av detta kapitel kommer i första hand belägg med entydig dativmarkering att beaktas, då det endast är dessa som säkert kan visa
vilka funktioner dativen fyller i dagens färöiska. Fall där annat kasus används i dativkontexter kommer att behandlas främst i avsnitten 7.3 och 8.3.
Belägg på dativkontexter som uppvisar tvetydig kasusmarkering eller saknar
kasusmarkering kommer bara undantagsvis att dras in i resonemangen.

7.2 Dativens syntaktiska funktioner
I det följande behandlas i tur och ordning de variabler som enligt tidigare
forskning kan tänkas ha inflytande på valet av kasus. Målet är dels att visa
vilka olika värden varje variabel kan ha i dagens färöiska språksystem, dels
att visa och jämföra frekvensen för de olika värdena. Frekvensen beräknas i
detta avsnitt 7.2 som sagt på materialets samtliga potentiella dativkontexter
med entydig dativmarkering där respektive variabel är tillämpbar och anges
dels i absoluta tal, dels som procentandel. När så är möjligt görs jämförelser
med frekvensangivelser i tidigare studier på färöiska. Av utrymmesskäl inför
jag här förkortningen EDL för entydigt dativmarkerade led i potentiell dativkontext, jfr även listan över förkortningar i avhandlingens början. Jag använder denna förkortning i tabellrubriker och tabelltext, men däremot inte i
löpande text.

7.2.1 Dativledets struktur
Som förklarat i avsnitt 6.2.4 finns det skäl att särskilja dativled med personligt pronomen som huvudord från andra nominalfraser eftersom dativ i fastlandsskandinaviska dialekter enligt Reinhammar (1988b:49) bevaras bäst på
personliga pronomen. Bland dativled som består av personliga pronomen är
det i sin tur relevant att särskilja personliga pronomen i första person, då
Jónsson (2009b:13–15) menar att dativ bevaras allra bäst på subjekt som är
första person singular. Första och andra person markerar vidare alltid animata aktanter, som enligt både Skrzypek (2005:149) och Reinhammar
(1973:231, 244) samt Jakobsen (1995:39) tenderar att gynna dativmarkering.
Eftersom Jónsson endast nämner att första persons pronomen gynnar dativ
vore det intressant att göra beräkningar på första och andra persons pronomen var för sig. I praktiken är detta emellertid knappast meningsfullt, då
andra persons pronomen är mycket fåtaliga i mitt material. Jag slår därför av
statistiska skäl samman första och andra persons pronomen i en kategori. I
Tabell 6 visar jag till att börja med fördelningen av alla led med entydig
dativmarkering på de tre kategorierna första eller andra persons pronomen,
tredje persons pronomen eller annan typ av nominalfras.
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Tabell 6. Samtliga EDL indelade efter dativledets struktur
Absolut antal
1 eller 2 persons pronomen
3 persons pronomen
Annan nominalfras
Totalt

109
445
1970
2524

Andel av samtliga EDL
4,3 %
17,6 %
78,1 %
100,0 %

Översikten i Tabell 6 visar tydligt att färöiskan långt ifrån nått ett stadium
där endast personliga pronomen uppvisar kasusdistinktioner, så som de moderna fastlandsskandinaviska språken: En överväldigande majoritet av alla
led med entydig dativmarkering är nominalfraser av andra typer. I övrigt
tjänar värdena som bakgrund för kommande avsnitt om utvecklingen av
dativbruket i nominalfraser med olika inre struktur, nämligen avsnitt 7.3.1,
8.2.1 och 8.3.1.

7.2.2 Dativstyrande kategori
Som beskrivits i kapitel 6 kan dativmarkerade led i färöiskan vara styrda av
verb, adjektiv eller preposition eller vara icke valensbundna. Funktionen som
rektion anges ibland som dativens mest frekventa; i övrigt är frekvensuppgifterna få. Då prepositionsstyrd dativ i andra adverbial än objektliknande
inte excerperats i föreliggande studie, kommer andelen prepositionsstyrda
dativled som sagt att vara lägre i förhållande till övriga kategorier än i andra
studier. Tabell 7 visar fördelningen mellan dativstyrande kategorier i mitt
material, enligt de definitioner som redovisats i avsnitt 6.2.5.
Tabell 7. Samtliga EDL indelade efter dativstyrande kategori
Absolut antal
Verb
Preposition efter verb
Ej valensbundet dativled
Preposition efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

1199
940
223
136
26
2524

Andel av samtliga EDL
48 %
37 %
9%
5%
1%
100 %

Som framgår av Tabell 7 innehåller en majoritet av beläggen i min studie
alltså direkt verbstyrd dativ. Aningen färre är beläggen med prepositionsstyrd dativ i objektliknande adverbial till verb. Tredje största kategorin
är, något förvånande, icke valensbunden dativ, även om det måste påpekas
att denna kategori bara är en fjärdedel så stor som föregående. För adjektivens del är det betydligt vanligare med objektliknande adverbial än objekt.
De direkt adjektivstyrda beläggen är mycket få.

210

Att dativobjekten till adjektiv är så få kan eventuellt överraska. Henriksen
(2000:72–73) räknar trots allt upp totalt 25 adjektiv som tar dativobjekt (fast
han tolkar konstruktionen så att dativledet är objekt till kopulaverbet), och
Jónsson & Pétursdóttir (2012:101–102) når upp till 37 adjektiv med dativobjekt när uppgifter från FO adderas till Henriksens lista. Reinhammar
(1988b:12–46) listar 78 adjektiv som i olika utsträckning kan ta dativobjekt i
vissa svenska och norska dialekter och visar att dativen här inte bara bevarats länge utan även har varit produktiv. Jónsson & Pétursdóttir (2012) förklarar dock att antalet adjektiv som kan ta dativobjekt är avsevärt färre i dagens
färöiska än i fornisländskan (jfr deras lista på 173 fornisländska adjektiv s.
94–95), och i det ljuset verkar antalet belägg i mitt material rimligt.
Flera olika slag av icke valensbundna dativled anges i översiktsverken
vara mycket eller ganska frekventa. Uppgifterna är av naturliga skäl vaga, då
de inte bygger på någon regelrätt kvantitativ studie, men när Lockwood
(1977:103) t.ex. påstår att dativus commodi är very common kan man förvänta sig att denna funktion hos dativen är vanligare än t.ex. dativ på subjekt
eller dativ efter adjektiv. Lockwood (1977:103–104) anger nämligen både
antalet opersonliga verb som styr dativ och antalet adjektiv som styr dativ till
some. Dessa förväntningar visar sig stämma bra med mitt resultat, se nästa
avsnitt.

7.2.3 Satsdelsfunktion
Eftersom samtliga översiktsverk lyfter fram att indirekt objekt nästan alltid
markeras med dativ, medan direkt objekt oftast markeras med ackusativ och
subjekt med nominativ, kan man lätt få uppfattningen att även det omvända
gäller: att dativ oftast markerar indirekt objekt, och att andra satsdelsfunktioner är mindre vanliga för dativ. Så är emellertid inte fallet, vilket framgår
av Tabell 8, som redovisar fördelningen mellan de satsdelsfunktioner som
materialets dativled fyller. (Definitioner av satsdelarna finns i avsnitt 6.2.6.)
Tabell 8. Samtliga EDL indelade efter satsdelsfunktion
Absolut antal
Rektion i objektliknande adverbial
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensbundet dativled
Subjekt
Totalt

1063
740
390
223
108
2524

Andel av samtliga EDL
42 %
29 %
15 %
9%
4%
100 %

Bland de valensbundna satsdelarna är det vanligast att dativ ingår i objektliknande adverbial, vilket i viss mån bekräftar bilden att dativ först och
främst är ett prepositionskasus – en bild som skulle ha varit än tydligare om
även icke valensbundna prepositionsfraser med dativ excerperats. Preposi211

tionsfrasernas relativa frekvens i färöiskan kommer dock inte i närheten av
dem som redovisats för norska dialekter, jfr t.ex. Sandøy (2011a:265) som
funnit 1836 belägg med dativ efter preposition mot totalt 27 belägg på dativ
efter verb eller adjektiv i samma material från Midøya. Dativens näst vanligaste satsdelsfunktion är direkt objekt, och indirekt objekt kommer först på
tredje plats ifråga om frekvens, med bara 15 % av alla belägg med entydig
kasusmarkering. Dativmarkerade subjekt är relativt sett mycket ovanliga,
men kategorin verkar ändå livskraftig med sina totalt 108 belägg. Att denna
funktion hos dativen helt skulle hålla på att försvinna, som antyds hos t.ex.
Jónsson (2009a:206), kan åtminstone inte omedelbart styrkas i mitt material.
Dativ på icke valensbundna led är vanligare än dativ på subjekt, vilket
som sagt inte är helt överraskande utifrån åtminstone Lockwoods beskrivning. Delar man in icke valensbundna dativled i undergrupper enligt avsnitt
6.2.11 ovan bekräftas däremot inte alla förväntningar, vilket framgår av värdena i Tabell 9.
Tabell 9. Icke valensbundna EDL indelade efter typ
Absolut antal
Dativus (in-)commodi
Predikativ dativ
Possessiv dativ
Etisk dativ
Totalt

158
40
25
0
223

Andel av icke
valensbundna EDL
71 %
18 %
11 %
0%
100 %

Att dativus commodi enligt Tabell 9 är den största gruppen, i enlighet med
Lockwoods (1977:103) omdöme, är förväntat. Däremot är frekvensen av
predikativ dativ förvånansvärt hög, med tanke på att konstruktionen bara
nämns i förbifarten hos Henriksen (2000:72) medan samme författare
(2000:74) anger att possessiv dativ (om än med annan etikett och gränsdragning) används rættiliga nógv ’ganska mycket’. Effekten av att jag räknar in 4
belägg på dativus iudicantis (jfr avsnitt 6.2.11.3) bland de predikativa dativerna är marginell – även utan dessa belägg är frekvensen av predikativ dativ
oväntat hög. Etisk dativ slutligen påstås av Henriksen (2000:83) också vara
rættiliga vanligt ’ganska vanligt’, men här uppvisar mitt material inte ett
enda exempel. Orsaken kan vara stilistisk: Etisk dativ har, enligt min egen
språkkänsla, en ålderdomligt talspråklig klang som sällan förekommer i åtminstone utredande och diskuterande uppsatser. Henriksens exempel är alla
konkreta och för tankarna till kväden och sägner. Det stilistiskt mest neutrala
är kanske Eg fari mær á heiði, ungefär ’jag går mig en tur till torvmossen’.
Den innehållsliga kontexten som Henriksen valt för att illustrera denna syntaktiska konstruktion syftar symptomatiskt nog på förhållanden 100 år tillbaka i tiden.
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7.2.4 Argumentram
Satsdelsfunktionen är, som tidigare antagits och som kommer att bekräftas
bland annat i avsnitt 7.3.10, en av de viktigaste variablerna för valet av kasus. Men utöver detta kan det vara relevant att undersöka den syntaktiska
kontexten där dativledet uppträder mera exakt, ifråga om vilka andra argument som kan kombineras med dativled. Här saknas sedan tidigare någon
övergripande kartläggning, och en sådan behövs, förutom att det har ett allmänt intresse, för att senare kunna utvärdera studiens resultat i konstruktionsgrammatiska termer. Dessutom har spridda iakttagelser visat att övriga,
framför allt bundna, bestämningar till verbet har inverkan på valet av kasus i
dativkontext. Henriksen (2000:67) anger t.ex. att objekt som vanligen står i
dativ tenderar att sättas i ackusativ när de följs av rumsadverbial, och Reinhammar (1977:243–244) ser samma tendens i svenska och norska dialekter,
jfr avsnitt 6.2.8.
Jag kommer alltså i det följande att redovisa frekvensen av alla de argumentramar som omfattar minst ett dativled och som finns belagda i mitt
material. Redogörelsen omfattar endast verbkonstruktioner. Adjektiv tar
högst en kasusmarkerad bestämning, antingen objekt eller objektliknande
adverbial, och fördelningen mellan dessa två framgår av avsnitt 7.2.2 ovan.
Dessa konstruktioner beaktas därför inte i detta avsnitt. I Tablå 22 ger jag
först en komprimerad översikt över alla argumentramar som förekommer i
materialet och kommenterar deras antal och fördelning på de tre överordnade
typerna av verbkonstruktioner, nämligen tvåställiga personliga konstruktioner, treställiga personliga konstruktioner och opersonliga konstruktioner. Autentiska exempel på samtliga dessa argumentramar finns i Tablå 18, Tablå
19 och Tablå 20 i avsnitt 6.2.8. Sedan redovisar jag i Tabell 10, Tabell 11
och Tabell 12 de olika argumentramarnas frekvens. Alla beräkningar utgår
från konstruktionens utseende i aktiv diates; hur konstruktionerna förändras i
passiv diates visas nedan under 7.2.6. Därför har bundna agentadverbial,
som ju inte existerar i aktiv utan enbart i passiv, uteslutits. Argumenten redovisas i varje konstruktion i deras omarkerade ordföljd, vilket kommenteras
närmare i avsnitt 6.2.8. I samma avsnitt förklaras även förkortningarna och
de begrepp de står för. Sådana argumentramar som involverar två dativled
står uppförda två gånger för att det ska gå att redovisa för varje dativled separat hur ofta det uppträder med entydig dativmarkering. Vilket dativled
respektive frekvensvärde gäller markeras med understrykning.
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Tablå 22. Argumentramar med potentiell dativkontext belagda i materialet
Tvåställiga personliga
verbkonstruktioner

Treställiga personliga
verbkonstruktioner

Opersonliga
verbkonstruktioner

NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL

NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat

PPdat
PPdat-ÖBL
DAT
DAT-ÖBL
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
DAT-ACK
DAT-NOM
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat

Utöver argumentramarna i Tablå 22 förekommer fyrställig konstruktion enstaka gånger, vilket genererar totalt 18 dativled med entydig kasusmarkering.
De konstruktioner jag kallar fyrställiga är delvis lexikaliserade, vilket är
anledningen till att inget av argumenten är optionellt. Ett typiskt exempel är
följande:
(100) at onnur lond hava gjørt sær til góðar av hesum [44-e3]
att andra länderNOM/ACK har gjort sigDAT till godoPP av dettaPPdat
’att andra länder har dragit nytta av detta’

Den syntaktiska analysen kan förstås diskuteras, jfr avsnitt 6.2.2. Exempelvis
skulle man kunna slippa räkna med fyrställiga konstruktioner genom att betrakta prepositionsfrasen til góðar som ett partikeladverbial i form av prepositionsfras (SAG III:420 f.) i stället för ett annat bundet adverbial. Eftersom beläggen är så få väljer jag att inte fördjupa mig mera i frågan.
Ytterligare några sällsynta undantag som inte är representerade i denna
översikt över möjliga argumentramar är de fall där dativ används i en funktion som kasuset enligt normen aldrig kan fylla, exempelvis som subjekt till
kopulaverb och subjektspredikativ. Dessa tycks oftast bero på kontamination
av argumentramarna i en överordnad sats och en underordnad sats och behandlas vidare i avsnitt 7.3.4 nedan; se exempel och vidare hänvisningar där.
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av Tablå 22 är att färöiskans verbkonstruktioner omfattar en mångfald som är större än vad översiktsverken
vid en snabb läsning ger intryck av. Översikten visar framför allt hur många
olika konstruktioner som involverar objektliknande adverbial, något som inte
framgår av översiktsverk över färöiskan (Þráinsson m.fl. 2004, Henriksen
2000, Lockwood 1977) och studier på olika västnordiska varieteter (t.ex.
Barðdal 2001) där alla prepositionsfraser oftast presenteras som en enda
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kategori oavsett satsdelsfunktion (undantag finns dock t.ex. i Þráinsson m.fl.
2004: 291–292, 432).
Det mest uppseendeväckande är annars att variationen är allra störst när
nominativsubjekt saknas, alltså vid opersonliga verb. Förekomsten av konstruktion med bara ett enda argument i form av prepositionsfras framhäver
att inte heller unga skribenter undviker subjektslösa satser. Det stora antalet
olika konstruktioner med dativsubjekt antyder också att dativsubjekt fortfarande är levande.
En iögonenfallande konstruktion som enligt översiktsverken inte borde
finnas är NOM-DAT-DAT. Förekomsten är ändå inte helt sensationell eftersom materialet visar att det krävs särskilda omständigheter för att två dativled ska kunna stå i slutfältet. I exemplet ovan i Tablå 19 kan det första
dativledet tolkas som icke valensbundet, närmare bestämt ett exempel på
dativus commodi. Alla övriga belägg på denna konstruktion involverar partikelförbindelser enligt min definition i avsnitt 6.2.10.2. Som jag där förklarat har exempelvis Þráinsson m.fl. (2004) en smalare definition av partikeladverbial, vilken gör att partiklarna i de allra flesta belägg på konstruktionen NOM-DAT-DAT enligt definitionen hos Þráinsson m.fl. (2004)
skulle ses som normalt fungerande prepositioner med rektion, och konstruktionen i stället skulle klassas som NOM-DAT-PPdat – en argumentram som
Þráinsson m.fl. (2004) i och för sig heller inte nämner som ett alternativ i
modern färöiska.
Antalet olika dativkontexter som jag lokaliserat i mitt material är alltså
fler än de som brukar beskrivas i översiktsverken. Divergensen beror främst
på två saker: dels på skillnader i syntaktiska definitioner, främst när det gäller prepositionsfraser, dels på beskrivningens syfte. Bortsett från konstruktioner med objektliknande adverbial är de konstruktioner som förbigås i
översiktsverken i regel mycket lågfrekventa – en rimlig prioritering, kan
tyckas. I Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 13 presenterar jag tokenfrekvensen
hos de olika argumentramarna, uppdelade på tvåställiga personliga konstruktioner, treställiga personliga konstruktioner och opersonliga konstruktioner. Allra först visas dock i Tabell 10 frekvensen av dessa tre överordnade
kategorier.
Tabell 10. EDL i verbkonstruktioner indelade efter konstruktionstyp. Agentadverbial
exkluderade.
Absolut antal
Tvåställig personlig konstruktion
Treställig personlig konstruktion
Opersonlig konstruktion
Totalt

1030
1108
169
2307

Andel av EDL i
verbkonstruktion
44,6 %
48,0 %
7,3 %
100,0 %
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Det mest iögonenfallande i Tabell 10 är hur sällan opersonlig verbkonstruktion förekommer, trots att jag givit denna kategori en ovanligt vid definition, jfr avsnitt 6.2.8. Fördelningen mellan tvåställig och treställig personlig konstruktion är påfallande jämn. I Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 13
specificeras de enskilda argumentramarnas frekvens, dels i förhållande till
tvåställiga, treställiga respektive opersonliga konstruktioner, dels i förhållande till samtliga argumentramar. I sista kolumnen kommer många värden
att ligga mycket lågt. Det har ett språkvetenskapligt intresse att konstatera
hur sällsynta vissa argumentramar är i språkbruket i stort, men statistiskt är
det tämligen poänglöst att redovisa frekvenser under 1 % exakt. I sista kolumnen har jag därför valt att ange de många låga frekvenserna bara som
<1,0 %. Därmed summerar jag inte heller procentvärdena i denna kolumn,
utan hänvisar till de sammanlagda frekvenserna i Tabell 10.
Tabell 11. EDL i tvåställiga personliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram. Agentadverbial exkluderade.
Andel av EDL i
Absolut antal tvåställig personlig
verbkonstruktion
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

518
63
443
6
1030

50,3 %
6,1 %
43,0 %
0,6 %
100,0 %

Andel av EDL i
samtliga
verbkonstruktioner
22,5 %
2,7 %
19,2 %
< 1,0 %

Tabell 12. EDL i treställiga personliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram. Agentadverbial exkluderade.
Andel av EDL i
Absolut antal treställig personlig
verbkonstruktion
NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt
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508
25
28
19
104
15
397
3
9
1108

45,8 %
2,3 %
2,5 %
1,7 %
9,4 %
1,4 %
35,8 %
0,3 %
0,8 %
100,0 %

Andel av EDL i
samtliga
verbkonstruktioner
22,0 %
1,1 %
1,2 %
< 1,0 %
4,5 %
< 1,0 %
17,2 %
< 1,0 %
< 1,0 %

Tabell 13. EDL i opersonliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram.
Agentadverbial exkluderade.
Andel av EDL i
Absolut antal opersonlig
verbkonstruktion
PPdat
PPdat-ÖBL
DAT
DAT-ÖBL
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
DAT-ACK
DAT-NOM
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Totalt

3
12
4
7
34
13
15
1
25
50
4
1
169

1,8 %
7,1 %
2,4 %
4,1 %
20,1 %
7,7 %
8,9 %
0,6 %
14,8 %
29,6 %
0,6 %
2,4 %
100,0 %

Andel av EDL i
samtliga
verbkonstruktioner
< 1,0 %
< 1,0 %
< 1,0 %
< 1,0 %
1,5 %
< 1,0 %
< 1,0 %
< 1,0 %
1,1 %
2,2 %
< 1,0 %
< 1,0 %

Först och främst visar Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 13 hur vanlig konstruktion med objektliknande adverbial är oavsett subjektets kasus eller existensen av andra argument, något som det tidigare inte funnits uppgifter om.
Vidare visar tabellerna att många konstruktioner är lågfrekventa, men fascinerande nog ändå fortsätter att existera – samtliga konstruktioner som har
mer än ett belägg används nämligen av mer än en skribent och med tidsmässig spridning. Slutligen är det mycket intressant att jämföra värdena för
de opersonliga konstruktionerna DAT-ACK och DAT-NOM. Enligt Henriksen (2000:78) är den opersonliga konstruktionen med DAT-ACK på frammarsch gentemot DAT-NOM, och i Tabell 13 syns mycket riktigt att nominativobjekt är särdeles sällsynt. Det beror emellertid delvis på att verb som
skulle kunna ta nominativobjekt i mitt material i stället ofta tar infinitivfras
som objekt. Följande exempel upprepas här från avsnitt 6.2.7.1:
(101) Við ovurhondsstórari hjálp frá meta-fysikki, eydnast báðum mytunum, at greiða
frá skapanini [95-k2]
Med överstor hjälp från metafysik, lyckas båda myternaDAT att förklara från
skapelsenIF
’Med oerhört stor hjälp av metafysik lyckas båda myterna förklara skapelsen’

Av Tabell 13 framgår också att över hälften av alla belägg på tvåställig opersonlig konstruktion utöver dativledet involverar ett argument utan entydig
kasusmarkering; DAT-NOM/ACK och DAT-IF/BS sammanlagt står för 75
belägg av totalt 143 belägg på tvåställig opersonlig konstruktion. Detta innebär att de opersonliga konstruktionernas dativled framträder relativt tydligt
för språkbrukaren, medan resten av konstruktionen ofta är svårtolkad. Mot
denna bakgrund är det knappast förvånande att språkbruket uppvisar väx217

lingar mellan DAT-NOM och DAT-ACK (Henriksen 2000:78) eller mellan
NOM-DAT och DAT-NOM (Þráinsson m.fl. 2004:229), se även diskussionen om definitionen av subjekt i avsnitt 6.2.7.1 ovan. Kanske kan en sådan
ofta uppträdande morfologisk otydlighet få effekter även på dativledet i tvåställiga opersonliga konstruktioner. Detta kommer att diskuteras vidare,
närmast i avsnitt 7.3.4.

7.2.5 Placering
Eftersom dativled som nyss visats oftast har satsdelsfunktionen objekt, rektion i objektliknande adverbial eller icke valensbundet led placeras de naturligt nog oftast i slutfältet. När dativledet står i initialfältet i huvudsats kan det
antingen bero på att det är subjekt – initialfältet i huvudsats fylls även i färöiskan typiskt av subjektet – eller att skribenten valt att lyfta fram ett dativled
med annan satsdelsfunktion av textbindningsskäl. I mittfältet står dativled i
regel bara om de är subjekt; enstaka undantag har påpekats i avsnitt 6.2.6.
Fördelningen mellan dativledens olika placering i mitt material presenteras i
Tabell 14.
Tabell 14. Samtliga EDL indelade efter placering i satsen
Absolut antal
Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

83
71
2370
2524

Andel av samtliga EDL
3,3 %
2,8 %
93,9 %
100 %

Tabell 14 visar först och främst att en överväldigande majoritet av dativleden
placeras i slutfältet, helt enligt förväntningarna. Det överraskar emellertid att
antalet dativled i initialfältet eller i mittfältet är totalt 154, d.v.s. markant
högre än antalet dativsubjekt (108) i Tabell 8 i avsnitt 7.2.3. Det finns alltså i
materialet ett inte föraktligt antal fall där led med entydigt markerad dativ
placeras i initialfältet eller i mittfältet utan att de är subjekt. Detta tydliggör
att satsdel och placering är två variabler som visserligen interagerar kraftigt,
men ändå är distinkta. Mera specifikt visar mitt material att de satsdelar utöver subjekt som helst placeras i initialfältet är rektion och direkt objekt,
medan indirekt objekt och icke valensbunden dativ är sällsynta där. I mittfältet kan led som i normala fall måste klassas som objekt, rektion eller icke
valensbunden dativ komma att stå under vissa bestämda omständigheter: Om
ledet utgörs av personligt eller reflexivt pronomen som i exempel (102) (så
kallat pronomenhopp, jfr avsnitt 6.2.6, om det ingår i den frekventa förbindelsen hvat e-m viðvíkir ’vad gäller ngt’ som i exempel (103) eller om satsen
har passiv diates som i exempel (104) (vilket ger större variationsmöjlighet
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än vad standardverken anger, något som kommer att framgå av avsnitt
7.2.6).
(102) tað eydnaðist honum ikki fyrrenn 1781 [43-a3]
detNOM/ACK lyckades honomDAT inte förrän 1781
’det lyckades honom inte förrän 1781’
(103) tættir hava ˮaktualitetˮ sum eyðkenni, hvat innihaldi viðvíkir [91-a1]
skämtkväden har ˮaktualitetˮ som kännetecken, vadNOM/ACK innehållDAT gäller
’skämtkväden kännetecknas av draget ˮaktualitetˮ vad gäller innehållet’
(104) og somuleiðis verður tær næstan vissað ein millióna upphædd við hesi framúrskarandi kontoini [92-f1]
och likaså blir digDAT nästan försäkrad en miljons summaNOM med detta fantastiska konto
’och samtidigt försäkras du nästan om en miljonsumma med detta fantastiska
konto’

I övrigt bildar värdena i Tabell 14 jämförelsematerial för avsnitt 7.3.5 nedan,
där det redogörs för hur ofta dativ underanvänds respektive överanvänds när
dativledet har en placering som är typisk för subjekt och alltså nominativmarkerade led.

7.2.6 Diates
Endast en liten minoritet av beläggen med entydig dativmarkering förekommer i satser med passiv diates, men dessa fall är desto mer intressanta ur
syntaktiskt perspektiv. Som Þráinsson m.fl. (2004 särskilt s. 265–275) lyfter
fram finns en rad olika sätt att konstruera passiv i färöiskan, och vilka alternativ som är mest frekventa i vilka kontexter är i stor utsträckning outforskat. Min studie kan här ge vissa upplysningar. Till att börja med ger Tabell 15
en uppfattning om hur vanligt förekommande passiv är överlag. Vid beräkningen har dativ vid adjektiv uteslutits, då satsens diates här inte bör spela
någon roll för kasusvalet. Vidare har även belägg på dativ i satsförkortning
utan finit verb uteslutits, eftersom diates där i regel inte kan urskiljas. Det
kan röra sig om participfraser som i (105) eller satsförkortning med icke
valensbunden dativ som i (106).
(105) fólkið í Føroyum, burtursæð frá stórbygdunum, býr saman í smáum eindum
[74-n2]
folket i Färöarna, bortsett från storbyarnaPPdat bor tillsammans i små enheter
’befolkningen på Färöarna bor, bortsett från de större orterna, tillsammans i små
samhällen’
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(106) framsýningin varð ummæld, listafólkunum til umhugsingar [96-b2]
utställningen blev recenserad, konstnärernaDAT till eftertanke
’utställningen recenserades för att ge konstnärerna anledning till självreflektion’

Satsförkortningar som trots allt har tagits med i beräkningen är sådana som
innehåller bundet agentadverbial, eftersom den passiva tolkningen då är given. Ett sådant exempel är (107).
(107) ella at teirra evni ikki vóru komin fyri seg, orsakað av ov ringum skúla [45-b3]
eller att deras talanger inte var komna för sig, orsakat av för dålig skolaPPdat
’eller att deras talanger inte hade utvecklats, vilket förorsakats av en undermålig
skola’

Antalet sådana satsförkortningar där diates kan läsas in är endast 22, och de
påverkar alltså inte det statistiska resultatet nämnvärt.
Tabell 15. EDL i verbkonstruktion indelade efter diates
Absolut antal
Aktiv
Passiv
Totalt

Andel av EDL i
verbkonstruktion

2169
182
2351

92 %
8%
100 %

Till att börja med kan det utifrån Tabell 15 konstateras att bara knappt 8 %
av samtliga dativkontexter med entydigt markerat kasus återfinns i satser i
passiv diates. I en passiv sats är sedan två frågor intressanta: Vilket led väljs
till subjekt, och vilket kasus får markera detta subjekt? Flera principer konkurrerar här. När det gäller valet av subjekt är huvudregeln att direkt objekt i
aktiv sats blir subjekt i passiv. Men personaktant väljs generellt, bortsett från
diates, oftare till subjekt än sakaktant. Det medför att indirekt objekt eller
rektion i objektliknande adverbial ibland kan komma ifråga som subjekt i
passiv, jfr exempel (108) (upprepat från föregående avsnitt) där det indirekta
objektet i konstruktionern vissa e-m e-t ’försäkra ngn om ngt’ valts till subjekt.
(108) og somuleiðis verður tær næstan vissað ein millióna upphædd við hesi
framúrskarandi kontoini [92-f1]
och likaså blir digDAT nästan försäkrad en miljons summaNOM med detta
fantastiska konto
’och samtidigt försäkras du nästan om en miljonsumma med detta
fantastiska konto’

En alternativ lösning när direkt objekt saknas eller av någon anledning anses
olämpligt som subjekt i passiv är i färöiskan att bilda en subjektslös passiv220

sats, jfr exempel (109) nedan, eller att använda ett icke-referentiellt expletivt
tað som subjekt, jfr exempel (110).
Om ett referentiellt subjekt trots allt sätts ut i passiv är det sedan inte givet
vilket kasus detta subjekt ska ha. Ackusativobjekt som omvandlas till subjekt
får alltid nominativ, och nominativ är ju det typiska subjektkasuset generellt.
Men majoriteten av dativleden antas ha lexikalt kasus, och lexikalt kasus ska
enligt grunddefinitionen (se avsnitt 4.1.2.2) bibehållas oavsett ledets satsdelsstatus. När dativobjekt eller rektion i dativ ombildas till subjekt i passiv
får de alltså inte automatiskt nominativmarkering.
Frågan är om det går att finna någon regelbundenhet i valet av subjekt i
passiv och valet av kasus på detta subjekt. Någon uttalad norm finns enligt
min bedömning inte, jfr också att Eyþórsson m.fl. (2012) börjar sin utredning med konstaterandet:
In Faroese there is considerable variation in case marking in passive and both
preservation and non-preservation of dative occurs. The variation is partly
lexical, depending on a particular verb. There also appears to be a great deal
of speaker variation in that some speakers prefer preservation of dative,
whereas others do not. (Eyþórsson m.fl. 2012:233)

Jag väljer därför att först presentera alla möjligheter att bilda passiv av dativstyrande verb här, innan jag utifrån frekvensförhållandena sätter upp en tentativ norm som kan ligga till grund för beräkningen av under- och överanvändning av dativ i förhållande till diates i avsnitt 7.3.6.
Þráinsson m.fl. (2004:266–269) och Henriksen (200:69–70) anger att
vissa monotransitiva, dativstyrande verb kan passiveras med dativsubjekt,
medan andra inte kan det. När det gäller bitransitiva verb med indirekt objekt
i dativ och direkt objekt i ackusativ menar Henriksen (2000:69) att indirekt
objekt alltid kvarstår som dativobjekt även i passiv. Þráinsson m.fl.
(2004:269) antyder i stället att vissa talare mera generellt accepterar det indirekta objektet som subjekt i passiv, medan andra talare inte gör det. Å andra
sidan verkar referenternas form och betydelse också spela roll för möjligheten att göra indirekt dativobjekt till subjekt: Indefinit, tungt eller i textsammanhanget nytt direkt ackusativobjekt tenderar att kvarstå som objekt även i
passiv (på samma sätt som direkta objekt i bitransitiv konstruktion i allmänhet gör i isländskan), men gärna med nominativmarkering. Ett typiskt exempel är (108) ovan, som nyss fått illustrera möjligheten att placera dativled i
mittfältet i passiv. Det indirekta objektet kan i sådana fall inte bli nominativsubjekt i passiv, utan behåller dativmarkeringen antingen det står som subjekt eller satsen konstrueras subjektslöst. Detta sistnämnda alternativ, att
passiv kan bildas subjektslöst, ägnar varken Þráinsson m.fl. (2004) eller
Henriksen (2000) just något utrymme åt. I mitt material är exempel som
(109) inte ovanliga:

221

(109) Eitt ár kann verða roynt eftir toski [69-f1]
Ett år kan bli försökt efter torskPPdat
’Ett år kan det fiskas torsk’

Heller inte möjligheten att använda icke-referentiellt expletivt subjekt i samband med passiv av tvåställiga verb uppmärksammas i översiktsverken; under rubriken Impersonal passive i Þráinsson m.fl. (2004:274–275) tas bara
enställiga konstruktioner upp. Mitt material visar emellertid att sådana satser
används tämligen ofta och som valfritt alternativ till helt subjektslös sats.
Sålunda används exempelvis samma verbkonstruktion som i föregående
exempel, royna eftir e-m, även i passiv sats med expletivt subjekt – av
samma skribent, se (110).
(110) Men tað verður ikki hvørt ár roynt eftir tí sama [69-f1]
Men det blir inte varje år försökt efter det sammaPPdat
’Men det fiskas inte samma art varje år’

Jag vill gärna komplettera översiktsverkens beskrivningar och har därför i
följande beräkningar tagit hänsyn till alla tänkbara belägg på passiv diates,
inklusive belägg på passiv av dativstyrande monotransitiva verb, som annars
inte beaktas i undersökningen eftersom de knappast kan anses utgöra en
dativkontext. Å andra sidan har jag uteslutit en grupp belägg där dativledet
inte har något att göra med subjektsvalet, nämligen belägg där dativledet
återfinns i bundet agentadverbial. Belägg med satsförkortning utan finit verb
är som i föregående tabell uteslutna, eftersom inget subjekt kan sättas ut där.
Summa summarum blir alltså antalet passivbelägg i Tabell 16 inte detsamma
som i Tabell 15. Subjekt definieras enligt avsnitt 6.2.7.1.
Tabell 16 visar först och främst att alternativen för vilka led som kan bli
subjekt i passiv är flera än vad Þráinsson m.fl. (2004) och framför allt Henriksen (2000) ger vid handen. Visserligen är det vid tvåställiga verb betydligt
vanligare att ett objekt blir subjekt i passiv än att rektionen i ett objektliknande adverbial blir det, men även det senare alternativet förekommer. Och
visserligen är det långt vanligast att det direkta ackusativobjektet till ett treställigt verb blir subjekt i passiv, men andra alternativ utgör tillsammans
nästan 20 % av alla belägg på passiv av treställiga verb. Av dessa andra alternativ är det indirekt dativobjekt som oftast väljs till subjekt i passiv. Den
andra viktiga iakttagelsen är att passiva satser så pass ofta är subjektslösa:
Knappt 16 % av alla passiva satser som studerats har ett icke-referentiellt
expletivt subjekt eller saknar helt subjekt. Extra intressant är att de helt subjektslösa satserna är mer än tre gånger så många som satserna med expletivt
subjekt, trots att flera översiktsverk antyder att expletivt subjekt är på frammarsch i språket generellt.
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Tabell 16. Antal fall där respektive satsdel i den aktiva konstruktionen promoveras
till subjekt i passiv. Exempel på passiv av tvåställiga dativstyrande verb inkluderade,
agentadverbial exkluderade.
Absolut antal

Andel av belägg med entydig
kasusmarkering i passiv sats

Tvåställiga verb
Direkt dativobjekt
Rektion i objektliknande adverbial

43
2

21,4 %
1,0 %

Treställiga verb
Direkt ackusativobjekt
Indirekt dativobjekt
Direkt dativobjekt
Rektion i objektliknande adverbial

104
13
6
1

51,7 %
6,5 %
3,0 %
0,5 %

Passiv utan referentiellt subjekt
Subjekt saknas i passiv
Expletivt subjekt i passiv

25
7

12,4 %
3,5 %

201

100 %

Totalt

När man nu ser vilka led som kan omvandlas till subjekt i passiv diates blir
nästa fråga vilket kasus subjektet får i passiv. Ackusativobjekt som blir subjekt i passiv markeras då alltid med nominativ, helt enligt översiktsverken. I
sådana passivkonstruktioner kvarstår naturligt nog dativledet oförändrat, och
dessa 104 fall ska därför inte behandlas vidare här. I andra kontexter bör det
kunna finnas alternativ för subjektets kasusmarkering; åtminstone för direkt
dativobjekt till tvåställiga verb, enligt översiktsverken. Tabell 17 visar hur
ofta dativmarkeringen bibehålls när den aktiva formens dativled väljs till
subjekt i passiv. Den visar också i vilka kontexter skribenterna väljer subjektslös sats eller expletivt subjekt i stället för att göra ett dativled till subjekt. Det som genast blir uppenbart i Tabell 17 är att passiv av monotransitiva dativstyrande verb knappast kan räknas som någon dativkontext över
huvud taget: I detta material verkar dativ både på direkt objekt och på rektion i objektliknande adverbial automatiskt ersättas med nominativ om ledet
blir subjekt i passiv. Tyvärr förekommer inga exempel på passiv av just de
tvåställiga dativstyrande verb som Þráinsson m.fl. (2004:267) anser kunna
bibehålla dativ vid passivering, nämligen bíða ’vänta’, dugna ’hjälpa’, takka
’tacka’ och trúgva ’tro’.35 Det är alltså möjligt att regeln att direkt objekt i
dativ omvandlas till nominativsubjekt i passiv inte är helt undantagslös i
skribenternas totala språkbruk, men jag kan bara utgå från det som materialet
visar. Samma förhållande gäller vid direkt dativobjekt till treställiga verb.
35
Eyþórsson m.fl. (2012:235) visar att takka var det verb där informanterna var mest benägna
att bibehålla dativ i passiv. Inte heller av hjálpa, där Eyþórssons informanter i nästan 20 % av
fallen accepterar dativsubjekt i passiv, har jag i mitt material några exempel med entydigt
markerad dativ i passiv.
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Tabell 17. Dativledets omvandling vid passivering
Subjektets form i passiv
Dativ
Dativledets satsdelsfunktion i aktiv

Expletivt el.
inget subjekt

Nominativ

Absolut antal Absolut antal Absolut antal

Tvåställiga verb
Direkt dativobjekt
Rektion i obj.l. advl

0
0

43
2

3
21

Treställiga verb
Indirekt dativobjekt
Direkt dativobjekt
Rektion i obj.l. advl

11
0
0

2
6
1

4
0
4

Totalt

11

54

32

Endast indirekt dativobjekt vid bitransitiva verb kan omvandlas till subjekt i
passiv med bibehållen kasusmarkering – och alternativet används inte alltför
sällan, i motsats till vad översiktsverken ger vid handen. Intressant är att det
faktiskt också förekommer två belägg där indirekt dativobjekt omvandlats
till nominativsubjekt i passiv, se (111) och (112), något som skulle vara
omöjligt enligt Þráinsson m.fl. (2004:272). Dessa två intressanta exempel
kommer att behandlas vidare i avsnitt 9.2.1.1.
(111) hon vil fylgja vegnum, sum hon er blivin víst á [91-a1]
hon vill följa vägen, som honNOM är bliven visad på
’hon vill följa vägen som har blivit utpekad för henne’
(112) Cyberspace er til, og av tí sama eru foreldur stillaðir nýggjir [sic] spurningar
[97-i1]
Cyberspace är till, och av det samma är föräldrarNOM ställda nya frågorNOM
’Cyberspace finns, och därför ställs föräldrar inför nya frågor’

Vidare syns det tydligt att skribenterna inte helt undviker att bilda passiv när
det inte finns något lämpligt led som skulle kunna bli subjekt, så som man
skulle kunna tro utifrån Eyþórssons (2008:90 f.) påpekande att färöiskan har
möjlighet att bilda aktiva satser med det generaliserande man som subjekt
där isländskan kräver passiv. I stället väljer skribenterna i mitt material subjektslös sats eller expletivt subjekt i förvånansvärt stor utsträckning. Detta
sker framför allt när ett tvåställigt verb tar objektliknande adverbial, men
även några gånger vid ett treställigt verb. Subjektslös sats är den långt vanligaste lösningen vid tvåställiga verb (22 fall av 24), medan expletivt subjekt
används mera vid treställiga verb (7 fall av 8).
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Utifrån denna utredning och frekvensuppgifterna i Tabell 17 ovan kan
man dra vissa slutsatser om hur skribenterna i mitt material i genomsnitt
uppfattar normerna för kasusval i passiv. Vid tvåställiga verb med dativobjekt är regeln att detta dativobjekt blir nominativsubjekt i passiv. Direkt dativobjekt i treställig konstruktion kan också omvandlas till nominativsubjekt
i passiv. Indirekt dativobjekt kan väljas till subjekt i passiv och behåller då
sin kasusmarkering. Rektion i objektliknande adverbial kan däremot inte
omvandlas till subjekt i passiv. När jag i avsnitt 7.3.6 nedan behandlar under- och överanvändning i relation till diates utgår jag ifrån denna norm som
baseras på det typiska bruket hos mina informanter, men alltså inte omfattas
av alla individer och inte finns kodifierad.

7.2.7 Lexikalisering
De typer av mer eller mindre lexikaliserade förbindelser som jag konsekvent
särskiljer i studien är partikelförbindelser och reflexiv konstruktion. En hypotes är att en allt större andel av de potentiella dativkontexterna kommer att
återfinnas i sådana konstruktioner i takt med att dativen slutar vara levande.
Tabell 18 visar hur stor andel av materialets entydigt dativmarkerade led
som utgörs av reflexivt pronomen i reflexiv verbkonstruktion, jfr definitionen i avsnitt 6.2.10.1. Tabell 19 visar hur stor andel av materialets entydigt
dativmarkerade led som är argument till en partikelförbindelse, jfr definitionen i avsnitt 6.2.10.2. I motsats till diates kan reflexiv konstruktion respektive partikelförbindelse urskiljas även i satsförkortningar, och alla typer
av satsförkortningar har därför inkluderats i båda dessa tabeller. Därför är
totalsumman aningen högre än i Tabell 15.
Tabell 18. EDL i verbkonstruktion indelade efter reflexiv/icke reflexiv konstruktion
Absolut antal
Reflexiv konstruktion
Ej reflexiv konstruktion
Totalt

Andel av EDL i
verbkonstruktion

456
1900
2356

19,4 %
80,6 %
100,0 %

Tabell 19. EDL i verbkonstruktion indelade efter förekomst av verbpartikel
Absolut antal
Partikelförbindelse
Ej partikelförbindelse
Totalt

414
1942
2356

Andel av EDL i
verbkonstruktion
17,7 %
82,4 %
100,0 %

Det bör påpekas att andelen dativled som är del av en mer eller mindre lexikaliserad förbindelse inte är summan av värdena för reflexiv konstruktion
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och partikelförbindelse, då ett visst verb som i exempel (113) kan konstrueras med både partikel (här á) och reflexivt pronomen (här sær) samtidigt.
(113) og eitt, tvey, trý lættir hann sær á og flýgur avstað [65-h1]
och ett, två, tre lättar hanNOM sigDAT på och flyger iväg
’Och ett, två, tre så lyfter den och flyger iväg’

Totalt finns 50 sådana belägg i materialet. Det betyder att summan av dativled som hör till partikelförbindelse och/eller reflexiv konstruktion är 820
eller 34,8 % av alla belägg på entydigt dativmarkerade led i verbkonstruktion. Av detta kan man dra slutsatsen att ett stadium där dativ i huvudsak används i lexikaliserade förbindelser långt ifrån uppnåtts i dagens
färöiska.
Utöver partikelförbindelser och reflexiva konstruktioner finns naturligtvis
även andra mer eller mindre lexikaliserade förbindelser som också bör verka
konserverande på dativen – från konstruktioner med funktionsverb, såsom
taka lut í e-m ’ta del i ngt’, vilket snarast är en kollokation där dativledet i
sig inte är lexikaliserat, till fasta idiom som taka e-n av fótum ’överrumpla
ngn’ där dativledet inte kan varieras. Sådana lexikaliserade förbindelser har
visserligen markerats i materialet, men klassificeringen bygger inte på någon
utarbetad definition utan enbart på min egen språkkänsla. Det kan ändå ge en
viss fingervisning om sakernas tillstånd när antalet belägg med entydig dativmarkering som jag ansett ingå i andra (delvis) lexikaliserade förbindelser
än partikelförbindelser och reflexiva konstruktioner endast uppgår till 129.
Kombinerat med värdena i Tabell 18 och Tabell 19 innebär det att 62 % av
samtliga belägg med entydigt markerad dativ återfinns i icke-lexikaliserade
uttryck. Dativ måste alltså definitivt anses vara ett levande kasus i dagens
färöiska.

7.3 Över- respektive underanvändning av dativ
Kartläggningen i avsnitt 7.2 av vilka syntaktiska funktioner dativen kan fylla
i nutida färöiska utgör grund för en jämförelse med systemet i närbesläktade
språkliga varieteter, så som fornvästnordiska, nutida isländska, fornsvenska
och nutida fastlandsskandinaviska dialekter. Då en hypotes är att dativens
funktioner i färöiskan åtminstone på lång sikt bör reduceras är det vidare
relevant att undersöka vilka kontexter som uppvisar störst variation i kasusvalet, d.v.s. på längre sikt kan komma att förändras. Det behöver också utredas vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar användningen av dativ
och hur starka de olika variablerna är i förhållande till varandra. Om tid falller ut som en signifikant variabel visar det att en förändring faktiskt skett
under de 60 år som min undersökning omfattar. Det motiverar då i sin tur en
närmare undersökning av förändringen över tid för de övriga variablerna.
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För att kunna identifiera faktorer som gynnar respektive missgynnar dativ
kommer jag i det följande att relatera skribenternas faktiska kasusbruk till
normen, sådan den kommer till uttryck i framför allt FO. När skribenten
använder ett annat kasus i en kontext där FO föreskriver dativ, kallas detta
underanvändning av dativ. När skribenten använder dativ i en kontext där
FO föreskriver annat kasus, kallas detta överanvändning av dativ. Analogt
med användningen av förkortningen EDL i föregående avsnitt använder jag i
det följande i tabellrubriker och tabelltext förkortningen EKL för entydigt
kasusmarkerade led i potentiell dativkontext, jfr även listan över förkortningar i avhandlingens början. Underanvändning och överanvändning av
dativ sammanfattas som framför allt i tabeller som normbrott, underförstått
att normbrotten gäller kasusmarkeringen i en potentiell dativkontext.
Generellt är varken över- eller underanvändning särskilt vanligt; totalt
ligger underanvändningen på 4 % och överanvändningen på 2,8 % av alla
belägg med entydig kasusmarkering. Tabell 20 visar underanvändning, överanvändning och normenlig användning av dativ i materialets samtliga potentiella dativkontexter som uppvisar entydig kasusmarkering.
Tabell 20. Underanvändning, överanvändning och normenlig användning av dativ i
samtliga EKL
Absolut antal Andel av samtliga EKL
Underanvändning
Överanvändning
Normenlig användning
Totalt

105
74
2450
2629

4,0 %
2,8 %
93,2 %
100,0 %

När över 93 % av alla potentiella dativkontexter med entydig kasusmarkering uppvisar normenlig användning av dativ ger det inte direkt bilden av ett
kasus under snabb nedmontering. Däremot varierar värdena stort i olika kontexter: Underanvändningen av dativ varierar från 0 % vid objekt till adjektiv
till 19,3 % vid placering i mittfältet, och överanvändningen har en liknande
spridning med variation från 0,9 % i berättande texttyp till 19,2 % på objekt
till adjektiv. Ibland är värdena för under- och överanvändning varandras
spegelbilder så som vid objekten till adjektiv, men ofta följs de i stället åt så
att både under- och överanvändning är vanligt i en viss kontext, och andra
gånger avslöjar bara ett av värdena en tendens till att en viss kontext gynnar
eller missgynnar dativ medan det andra värdet är neutralt. Det är alltså relevant att undersöka både över- och underanvändning av dativ i samma mån
och att göra det för samtliga variabler som skulle kunna tänkas inverka på
kasusvalet. Det kommer att göras i de följande avsnitten. Kapitlet avslutas
med en analys av vilka variabler som inte bara antyder en tendens utan verkligen är statistiskt signifikanta och hur starka dessa signifikanta variabler är
sinsemellan.
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7.3.1 Dativledets struktur
I avsnitt 7.2.1 repeterade jag kort varför dativledets inre struktur kan vara en
variabel som påverkar kasusvalet. I fastlandsskandinaviska dialekter bevaras
dativ bättre vid personliga pronomen än vid andra typer av nominalfraser
(Reinhammar 1988b:49). I färöiskan verkar det vidare vara så att dativmarkeringen på subjekt bevaras bäst om subjektet står i första person singular
(Jónsson 2009b:13–15). Första och andra person markerar också alltid animata aktanter, vilket skulle kunna gynna dativ enligt iakttagelser hos
Skrzypek (2005:149), Reinhammar (1973:231, 244) och Jakobsen (1995:39).
Jag skiljer alltså på de tre kategorierna första och andra persons pronomen,
tredje persons pronomen respektive annan nominalfras. (Någon statistisk
jämförelse mellan första personens och andra personens pronomen går som
sagt knappast att göra då de sistnämnda är mycket fåtaliga i potentiella dativkontexter.) Fördelningen av under- och överanvändning över dessa tre
alternativ kommer egentligen att ha bäring på två olika faktorer, nämligen
dels huvudordets ordklass (personligt pronomen visavi andra typer av pronomen och substantiv), dels +/– animat referent (första och andra persons
pronomen visavi tredje persons pronomen och övriga nominalfraser). En
antydan om vilken av dessa faktorer som är starkast just i färöiskan kan utläsas av Tabell 21.
Tabell 21. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter ledets struktur.

1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Annan nominalfras
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

1
15
89
105

0,9 %
3,3 %
4,3 %
4,0 %

3
12
59
74

2,7 %
2,6 %
2,9 %
2,8 %

106
433
1911
2450

96,4 %
94,1 %
92,8 %
93,2 %

110
460
2059
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Min undersökning visar enligt Tabell 21 att värdena för underanvändning är
betydligt lägre vid första och andra persons pronomen än vid tredje persons
pronomen i skriftlig färöiska. Det antyder att referentens animathet är en
faktor som påverkar kasusvalet starkare än variabeln huvudordets ordklass.
Även ordklassen tycks dock inverka eftersom dativ missgynnas starkare på
nominalfras som inte är personligt pronomen än på tredje personens pronomen.
Överanvändning av dativ är i stort sett lika (o)vanligt oavsett nominalfrasens form: Den ligger till och med aningen lägre för personliga pronomen
(2,7 % för första och andra persons pronomen; 2,6 % för tredje persons pronomen) än för övriga nominalfraser (2,9 %). Av detta går inte att dra några
andra slutsatser än att ingen form tycks gynna dativ särskilt.
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7.3.2 Dativstyrande kategori
En rimlig förmodan utifrån konstruktionsgrammatik i kombination med värdena i avsnitt 7.2.2 borde vara att dativ missgynnas som argument till de
ordklasser som minst ofta styr dativ, och gynnas vid de ordklasser som oftast
styr dativ. En analys av underanvändning i förhållande till dativstyrande
kategori visar emellertid att så inte är fallet, jfr Tabell 22.
Tabell 22. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter styrande kategori.

Verb
Prep. efter verb
Ej valensb. dativled
Prep. efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

76
21
3
5
0
105

5,9 %
2,2 %
1,3 %
3,5 %
0%
4,0 %

24
21
7
17
5
74

1,9 %
2,2 %
3,1 %
12,1 %
19,2 %
2,8 %

1188
906
216
119
21
2450

92,2 %
95,6 %
95,6 %
84,4 %
80,8 %
93,2 %

1288
948
226
141
26
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Som synes i Tabell 22 är det övergripande mönstret att andelen underanvändning motsvarar kategoriernas storlek totalt, så att den mest frekvent
dativstyrande ordklassen också uppvisar störst andel underanvändning och
vice versa. Det kan tyckas oväntat i konstruktionsgrammatiska termer, där
större kategorier förväntas attrahera flera medlemmar medan mindre kategorier antas förlora medlemmar. Nu är emellertid större och mindre relativa
begrepp, och det är inte givet vilka kategorier man ska jämföra med
varandra. Reinhammar (1988b) berör frågan i avslutningen av sin artikel om
dativ vid adjektiv i svenska och norska dialekter:
Men (så gott som) samtliga adjektiv som kan konstrueras med objekt styr i de
kasusbevarande dialekterna dativ. På så sätt kan dativens ställning vid adjektiven sägas vara starkare än vid verben och prepositionerna, där konkurrens
mellan kasus förekommer. (Reinhammar 1988b:58)

I det ljuset är det inte förvånande att dativ aldrig underanvänds vid den lågfrekventa dativstyrande kategorin adjektiv i mitt färöiska material. Däremot
stämmer resultatet dåligt med påståendet hos Jónsson & Pétursdóttir
(2012:91) att objekt till adjektiv håller på att försvinna ur färöiskan. Vad
gäller icke valensbunden dativ kan man tänka sig att denna ersätts av prepositionsfras i stället för nominalfras med annan kasusmarkering och då
faller utanför min statistik över underanvändning, eftersom andra prepositionsfraser än objektliknande adverbial inte excerperats. Slutligen bevaras
dativ som förmodat bättre efter preposition än efter verb, men den konserverande effekten är inte så stark som man skulle kunna tro. Detta går igen i
avsnitt 7.3.7 nedan, där partikelförbindelser behandlas. Många partikelför229

bindelser innehåller ju preposition, som kan tänkas ha kvar en del av sina
ordklasstypiska egenskaper även när den fungerar som partikel. Men inte
heller här gynnas dativen nämnvärt vare sig av lexikaliseringsgraden eller av
prepositionens närvaro. Tydligast kasuskonserverande effekt har preposition
när hela prepositionsfrasen står i initialfältet – då ger materialet inga belägg
på underanvändning.
Resultatet för överanvändning är i stort sett en spegelbild av värdena för
underanvändning: Nästan en femtedel av alla entydigt kasusmarkerade belägg på dativ styrd av adjektiv representerar en överanvändning av dativ,
medan bara en knapp femtiondedel av beläggen på verbstyrd dativ representerar överanvändning. Likaså är andelen överanvändning i objektliknande
adverbial till adjektiv iögonenfallande hög, medan andelen överanvändning i
objektliknande adverbial till verb är genomsnittlig. Skillnaden mellan värdena bekräftar idén att rektion i objektliknande adverbial inte tilldelas kasus
bara mekaniskt efter prepositionen, utan även efter den roll som prepositionsfrasen fyller i satsen. En stark formulering av slutsatsen är att adjektiv
gynnar dativ, oavsett om de styr dativ direkt eller indirekt via en preposition.
En svagare formulering är att osäkerheten i allmänhet, uttryckt som normbrott oavsett art, är stor i denna kontext.
De fall av överanvändning vid icke valensbundna led som tagits upp i Tabell 22 kan eventuellt förbrylla. Klassificeringen av dessa fall bygger på
huvudkriteriet jag postulerat i avsnitt 6.2.11, nämligen att dativled i treställiga konstruktioner räknas som fri dativ om de inte omnämns i FO. De exempel som samtidigt klassas som överanvändning av dativ är då sådana där
dativledet inte motsvarar någon av de typer av fri dativ som jag beskrivit i
avsnitt 6.2.11. Tre av fallen innebär att verb som brukar användas som tvåställiga med argumentramen NOM-DAT (de nästan synonyma hindra
’hindra’, steðga ’stoppa’ och tarna ’hindra’) i stället används som treställiga
med argumentramen NOM-DAT-IF. Dessa diskuteras vidare i avsnitt
9.2.2.2, där alla tre exempel också finns återgivna. De övriga fyra kontexter
som jag klassificerat som överanvändning av fri dativ är udda fall som jag
inte lyckats systematisera ytterligare. Det kan till exempel röra sig om kontamination av två konstruktioner, som i (114) nedan, där e-tNOM sømir segACK
fyri e-nPP ’ngt passar sig för ngn’ och e-tNOM sømir e-mDAT med samma betydelse verkar ha sammanblandats:
(114) Tað sømir seg ikki menniskjum, ið siga seg at vera menta [sic] at hótta við at kola
hvønn annan upp við kjarnorku [69-x2]
DetEXPL passar sigACK inte människorDAT som säger sig att vara kultiverade, att
hota med att elda var andra upp med kärnkraftIF
’Det passar sig inte för människor som påstår sig vara kultiverade att hota med att
elda upp varandra med kärnkraft’
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Jag betraktar (114) och liknande exempel snarast som misstag av typen ”maskineriet strejkar” (Teleman 1979:119) och väljer att inte behandla dem
vidare.
Som flera gånger påpekats är de absoluta talen för överanvändning generellt mycket låga och enskilda värden därför statistiskt inte helt tillförlitliga,
men den övergripande tendensen för över- och underanvändning sammantaget, indelad efter dativstyrande kategori, är ändå tydlig: Dativ gynnas tydligt
efter adjektiv, där överanvändningen är stor, varken gynnas eller missgynnas
efter preposition och missgynnas tydligt efter verb, där underanvändningen
är stor, jfr Tabell 22.

7.3.3 Satsdelsfunktion
Eftersom underanvändningen efter adjektiv är så låg påverkar adjektiven i
mycket låg grad nedanstående granskning av vilken satsdelsstatus som eventuellt gynnar eller missgynnar dativ. Utredningen kommer i stället huvudsakligen att gälla argument till verb. De icke valensbundna dativleden finns med
för jämförelse i Tabell 23, men värdena är exakt samma som i Tabell 22.
Tabell 23. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter satsdelsfunktion.

Rektion i obj.l. advl
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensb. dativled
Subjekt
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

26
50
9
3
17
105

2,4 %
6,3 %
2,3 %
1,3 %
13,6 %
4,0 %

38
22
3
7
4
74

3,5 %
2,8 %
0,8 %
3,1 %
3,2 %
2,8 %

1025
718
387
216
104
2450

94,1 %
90,9 %
97,0 %
95,6 %
83,2 %
93,2 %

1089
790
399
226
125
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Ser man i Tabell 23 på vilken typ av verbstyrda dativled som genererar
mycket underanvändning så är subjekten i särklass. Detta är helt väntat då
ˮnominativsjukaˮ är ett känt begrepp i tidigare forskning, se avsnitt 4.1.2.6.
Mer förbryllande blir resultatet om man undersöker i vid vilka verb flest
dativsubjekt får ändrad kasusmarkering. Det visar sig nämligen att nästan
alla fall av underanvändning härrör från verb som enligt normen tar konstruktionen DAT-ACK, d.v.s. den mest frekventa argumentramen för opersonliga verb. Ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv är förklaringen inte
självklar. Ur generativt perspektiv kan man tänka sig en stegvis övergång
från lexikalt kasus + hierarkiskt kasus (DAT-NOM) via lexikalt kasus +
positionskasus (DAT-ACK) till någondera typen av strukturellt kasus på
båda leden (NOM-ACK), jfr Falk (1997) och avsnitt 4.1.2.2–4.1.2.3 ovan. I
själva verket tycks fenomenet vara mera komplext än så, vilket jag återkommer till i avsnitt 7.3.4.
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Näst efter subjekt är direkt objekt den satsdel som mest missgynnar dativ.
Även detta är väntat enligt tidigare forskning, uttryckt bl.a. i Þráinsson m.fl.
(2004:429). Indirekt objekt och rektion i objektliknande adverbial ligger i
gengäld på ungefär samma nivå av underanvändning, något under genomsnittet. Lägst hamnar icke valensbunden dativ av skäl som förklarats i föregående avsnitt: Icke valensbunden dativ ersätts inte av nominalfras i annat
kasus, utan av prepositionsfras som då utgör fritt adverbial och faller utanför
min undersökning.
Ser man i stället till vilka satsdelsfunktioner som gynnar dativ, så kan för
det första konstateras i Tabell 23 att intervallet mellan högsta och lägsta
värde för överanvändning är mycket litet, endast drygt 2 %. Satsdelsfunktion
verkar alltså inte ha någon stark inverkan på sannolikheten att dativ överanvänds, i motsats till exempelvis det dativstyrande ordets ordklass, jfr föregående avsnitt. Överanvändning är vanligast på rektion (3,5 %), ett värde som
dras upp av de många exemplen på överanvändning i objektliknande adverbial till adjektiv. Men nästan lika vanligt är det med överanvändning på
subjekt (3,2 %), vilket är överraskande. Antingen är det ett tecken på generell osäkerhet, eller också visar det att opersonlig konstruktion med dativsubjekt fortfarande är produktiv i motsats till vad t.ex. Jónsson & Eyþórsson
(2005:227–228) hävdar. I det senare fallet kan man fundera över språkbrukarens motivering till att använda en så markerad konstruktion, och en idé som
lanseras i kapitel 10 är att dativen börjar bli en stilmarkör för formellt språk.
Det går dock inte att dra några långtgående slutsatser varken av detta eller
den överraskande låga andelen överanvändningar på indirekt objekt, eftersom det absoluta antalet belägg är så få: bara fyra fall av överanvändning
vid subjekt och fem fall av överanvändning vid indirekt objekt.

7.3.4 Argumentram
I avsnitt 7.2.4 visade jag att antalet olika argumentramar som innehåller argument i dativ är fler än vad översiktsverken visar, men kunde å andra sidan
konstatera att de argumentramar som inte brukar lyftas fram är mycket lågfrekventa. Nu är en rimlig fråga om dessa lågfrekventa argumentramar är
utsatta för press från mera frekventa argumentramar, vilket skulle kunna
yttra sig genom att normbrott är vanligare i de lågfrekventa argumentramarna. En delvis annan fråga är om några specifika argumentramar, bortsett från deras frekvens, gynnar eller missgynnar dativ. Till att börja med
visar jag i Tabell 24 andelen underanvändning och överanvändning av dativ
fördelat på de tre överordnade kategorierna tvåställig personlig konstruktion,
treställig personlig konstruktion och opersonlig konstruktion.
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Tabell 24. Normbrott. EKL i verbkonstruktioner indelade efter konstruktionstyp.

Tvåst. personlig
Trest. personlig
Opersonlig
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

63
18
17
98

5,8 %
1,6 %
9,1 %
4,1 %

23
21
3
47

2,1 %
1,9 %
1,6 %
2,0 %

1007
1087
166
2260

92,1 %
96,5 %
89,2 %
94,0 %

1093
1126
186
2405

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Värdena för underanvändning i Tabell 24 stämmer tämligen väl överens med
vad man skulle kunna förvänta sig utifrån resultatet för de olika satsdelarna
som presenterades ovan i Tabell 23. I opersonlig konstruktion utgör dativledet oftast subjekt, och där är underanvändningen högre än i övriga konstruktioner. I tvåställig personlig konstruktion utgör dativledet ofta direkt
objekt, och där är underanvändningen näst störst. Lägre än i övriga konstruktioner är underanvändningen i treställiga konstruktioner, där dativledet
ofta är indirekt objekt. Ser man till överanvändning däremot är fördelningen
förvånansvärt jämn mellan de olika överordnade typerna av argumentramar.
Frågan är om dessa till synes okomplicerade mönster håller även när man ser
till de mera specifika argumentramarna. I Tabell 25, Tabell 26 och Tabell 27
ställer jag upp samtliga argumentramar som demonstrerats i avsnitt 6.2.8 och
7.2.4 och anger andelen underanvändning respektive överanvändning i förhållande till samtliga belägg på argumentramen ifråga där den potentiella
dativkontexten uppvisar entydig kasusmarkering.
Tabell 25. Normbrott. EKL i tvåställiga personliga verbkonstruktioner indelade efter
argumentram.

NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

Normenlig
användning

Underanvändning

Överanvändning

Antal Andel

Antal Andel Antal Andel

44
3
16
0
63

7,8 %
4,5 %
3,5 %
0,0 %
5,8 %

14
1
8
0
23

2,5 %
1,5 %
1,7 %
0,0 %
2,1 %

504
62
435
6
1007

89,7 %
93,9 %
94,8 %
100,0 %
92,1 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
562
66
459
6
1093

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

233

Tabell 26. Normbrott. EKL i treställiga personliga verbkonstruktioner indelade efter
argumentram.

NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

11
1
0
0
2
0
4
0
0
18

2,1 %
3,8 %
0,0 %
0,0 %
1,9 %
0,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0 %
1,6 %

8
0
0
0
0
1
12
0
0
21

1,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
6,7 %
3,0 %
0,0 %
0,0 %
1,9 %

500
25
28
19
104
14
385
3
9
1087

96,3 %
96,2 %
100,0 %
100,0 %
98,1 %
93,3 %
96,0 %
100,0 %
100,0 %
96,5 %

519
26
28
19
106
15
401
3
9
1126

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Tabell 27. Normbrott. EKL i opersonliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram.

PPdat
PPdat-ÖBL
DAT
DAT-ÖBL
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
DAT-ACK
DAT-NOM
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

0
0
0
0
2
0
1
0
4
10
0
0
17

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
5,6 %
0,0 %
6,3 %
0,0 %
13,8 %
16,7 %
0,0 %
0,0 %
9,1 %

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
25,0 %
1,6 %

3
12
4
7
33
13
15
1
25
50
0
3
166

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
91,7 %
100,0 %
93,8 %
100,0 %
86,2 %
83,3 %
0,0 %
75,0 %
89,2 %

3
12
4
7
36
13
16
1
29
60
1
4
186

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Det som främst förvånar med denna översikt är att korrelationen är så dålig
mellan å ena sidan argumentramens frekvens i förhållande till alla potentiella
dativkontexter i verbkonstruktion och å andra sidan andelen underanvändning för respektive argumentram. Utifrån konstruktionsgrammatikens usagebased model skulle man förvänta sig en omvänd korrelation så att de största
kategorierna skulle vara de mest stabila, d.v.s. uppvisade minst andel underanvändning. Det faktiska förhållandet i mitt material kan illustreras med
Tabell 28, där argumentramarna ordnats efter deras frekvens i förhållande till
samtliga belägg på verbkonstruktion med entydig dativmarkering, se de fallande värdena i andra kolumnen. Samma värden återfinns i Tabell 11, Tabell
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12 och Tabell 13 i avsnitt 7.2.4 ovan. Tredje kolumnen visar andelen underanvändning i förhållande till samtliga entydigt kasusmarkerade belägg med
samma argumentram. Skulle usage-based model ha verkat undantagslöst
borde man i tredje spalten uppifrån och ner kunna se en stadigt stigande andel underanvändning, i och med att kategorier antas vara mera utsatta för
förändring ju mindre de är.
Tabell 28. Jämförelse mellan argumentramarnas tokenfrekvens och andelen underanvändning per argumentram
Andel underanvändning av
Andel av entydigt dativmar- entydigt kasusmarkerade
kerade led i verbkonstruktion belägg med denna argumentram
NOM-DAT (personlig)
NOM-DAT-ACK
NOM-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-ÖBL (personlig)
DAT-IF/BS
NOM-DAT (opersonlig)
DAT-NOM/ACK
NOM-DAT-IF
DAT-ACK
Övriga argumentramar

22,5 %
22,0 %
19,2 %
17,2 %
4,5 %
2,7 %
2,2 %
1,5 %
1,1 %
1,1 %
0,7 %
5,4 %

7,8 %
2,1 %
3,5 %
1,0 %
1,9 %
4,5 %
16,7 %
5,6 %
13,8 %
3,8 %
6,3 %
0%

Tabell 28 visar tydligt att andelen underanvändning inte korrelerar med argumentramens frekvens i förhållande till det totala antalet potentiella dativkontexter, då det inte går att urskilja någon tendens till vare sig stigande eller
fallande värden i högerspalten. Naturligtvis spelar det in att många kategorier totalt är så små (jfr Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 13 i avsnitt 7.2.4)
och att underanvändningen i genomsnitt i materialet endast är 4 %. Därmed
blir den statistiska sannolikheten liten att jag ska få några belägg alls på underanvändning i mycket lågfrekventa kategorier. Men dessa lågfrekventa
kategorier, som vardera representerar mindre än 1 % av det totala antalet
entydigt dativmarkerade led och i Tabell 28 lagts under rubriken Övriga
argumentramar, utgör sammanlagt ändå 5,4 % av samtliga entydigt dativmarkerade led i verbkonstruktion. Denna sammanslagna kategori borde
alltså kunna uppvisa någon andel underanvändning lika väl som övriga argumentramar i nedre halvan av tabellen, som har lägre frekvens än så.
Kanske beror diskrepansen på att varje argumentram inte bör ses i förhållande till alla andra argumentramar, utan snarare i förhållande till andra argumentramar inom samma överordnade kategori. De överordnade kategorier
som jag hittills använt är tvåställiga personliga konstruktioner, treställiga
personliga konstruktioner respektive opersonliga konstruktioner. Men även
då visar det sig att den mest frekventa konstruktionen inom varje överordnad
235

kategori ligger mycket högt i andel underanvändning. NOM-DAT, som är
den mest frekventa tvåställiga personliga konstruktionen, har högst andel
underanvändning inom den kategorin, jfr Tabell 25. NOM-DAT-ACK, som
är den mest frekventa treställiga konstruktionen, har näst högst andel underanvändning bland de treställiga konstruktionerna – endast överträffad av den
snarlika konstruktionen NOM-DAT-IF, jfr Tabell 26. Bland de opersonliga
konstruktionerna har den mest frekventa argumentramen, DAT-IF/BS, högst
andel underanvändning, tätt följd av den näst mest frekventa argumentramen
DAT-NOM/ACK, jfr Tabell 27. Andra relativt frekventa kategorier som den
tvåställiga personliga konstruktionen NOM-PPdat, den treställiga NOMACK-PPdat eller den opersonliga konstruktionen NOM-DAT uppvisar betydligt lägre andel underanvändning än den allra mest frekventa konstruktionen inom respektive kategori. Detta tyder på att hög tokenfrekvens i sig
inte har så stark konserverande effekt på åtminstone argumentstrukturkonstruktioner i färöiskan som man skulle kunna vänta sig.
I stället kan man av värdena för de opersonliga konstruktionerna dra slutsatsen att morfologisk entydighet är en betydligt starkare faktor än tokenfrekvens. Bland de fall där ett av argumenten saknar entydig kasusmarkering,
d.v.s. DAT-NOM/ACK och DAT-IF/BS, är andelen underanvändning långt
högre än bland övriga opersonliga verbkonstruktioner, även de i övrigt likvärdiga DAT-ACK och DAT-NOM. Det verkar alltså som om språkbrukaren lätt blir osäker på hela argumentramen när kasusmarkering saknas på
något led. Fullt ut har jag undersökt detta bara för de opersonliga konstruktionerna, där mönstret var särskilt iögonenfallande, men samma tendens kan
finnas även bland personliga verbkonstruktioner. Det relativt höga värdet för
underanvändning vid den treställiga argumentramen NOM-DAT-IF, där det
direkta objektet ju per definition saknar entydig kasusmarkering, pekar åtminstone åt samma håll.
För övrigt framgår av Tabell 25, Tabell 26 och Tabell 27 att närvaron av
en övrig bunden bestämning verkar konserverande på dativledets kasusmarkering. I samtliga fall uppvisar argumentram med övrigt bundet led (tvåställig personlig NOM-DAT-ÖBL och NOM-PPdat-ÖBL samt opersonlig
NOM-DAT-ÖBL) lägre andel underanvändning än motsvarande argumentram utan övrigt bundet led (tvåställig personlig NOM-DAT och NOM-PPdat
respektive opersonlig NOM-DAT). Detta är överraskande med tanke på
Henriksens (2000:67) uppgift att objekt som vanligen står i dativ tenderar att
sättas i ackusativ när de följs av rumsadverbial, och Reinhammars
(1977:243–244) iakttagelse av samma tendens i svenska och norska dialekter. Nu omfattar ju uttrycket övrigt bundet led mycket annat än rumsadverbial, men även om man särskiljer rumsadverbialen syns ingen tydlig tendens
att andelen underanvändning skulle vara större i de konstruktioner som innehåller bundet rumsadverbial än i de som inte gör det. Fria rumsadverbial har
jag som bekant inte excerperat, och jag kan därför inte pröva Henriksens och
Reinhammars påståenden fullt ut.
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Mönstret för överanvändning stämmer något bättre med usage-based model, i och med att de mest frekventa argumentramarna (personlig NOMDAT, NOM-PPdat, NOM-DAT-ACK och NOM-ACK-PPdat) också uppvisar störst antal överanvändningar i absoluta tal. Andelen överanvändning i
förhållande till det totala antalet belägg på respektive argumentram är
knappast relevanta att jämföra för enskilda argumentramar eftersom många
konstruktioner är så lågfrekventa att procentvärdena för överanvändning,
som i sig också är lågfrekvent, kan vara starkt missvisande. En statistiskt
bättre lösning vore att kontrastera den vanligaste argumentramen inom en
överordnad kategori mot alla övriga argumentramar i kategorin. Jag finner
det emellertid inte mödan värt att visa dessa värden för överanvändning här,
eftersom de inte ger särskilt påfallande resultat så länge diskussionen gäller
hela materialet sammantaget. Däremot kommer jag att redovisa överanvändningen utifrån de övergripande kategorierna tvåställiga personliga konstruktioner, treställiga konstruktioner och opersonliga eller subjektslösa konstruktioner i avsnitt 8.3.4. Där jämförs de olika tidsperioderna sinsemellan,
och där ger mönstret för överanvändning intressantare implikationer.
För övrigt ger värdena för överanvändning ett svagt stöd för den ursprungliga förmodan att dativ inte gynnas i argumentramar med övrigt bundet led, då ingen överanvändning, men trots allt enstaka fall av underanvändning, förekommer där. Dativ gynnas inte heller i argumentram med infinitivfras eller något annat argument utan entydig kasusmarkering. Sådana konstruktioner uppvisar inte någon överanvändning över huvud taget.
Den intressantaste typen av överanvändning är när dativ används i en
funktion som kasuset enligt normen aldrig kan fylla. Detta händer i tre fall
där ledet i initialfältet markeras med dativ som en sorts reflex av ett dativled
på annat ställe i meningen, jfr Sandøy (2000:235) samt slutet av nästa avsnitt. I det ena fallet, se (115), har ledet i initialfältet fått den dativmarkering
som egentligen hör till ett underförstått led (rektion till prepositionen av) i en
tillhörande relativ bisats.
(115) Tí rithøvundanum, hon heldur mest av, er Harry Martinson [73-q2]
Den författarenDAT honNOM håller mest avpreposition är Harry Martinson
’Den författare hon tycker bäst om är Harry Martinsson’

Enligt normen borde kasusmarkeringen ha varit nominativ, då nominalfrasen
utgör subjekt till kopulaverb. I denna funktion är dativ otänkbar. Samma typ
av misstag föreligger i exempel (116), där det dativmarkerade ledet Teimum
borde ha stått i ackusativ, då nominalfrasen är direkt objekt till det ackusativstyrande verbet hitta. Verbet används i övrigt aldrig med dativ i materialet. I stället verkar ledet i initialfältet ha fått den dativmarkering som egentligen hör till ett underförstått led (icke valensbundet dativled av typen predikativ dativ) i den relativa bisatsen.
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(116) Teimum, sum lagnan var góð, hittir ein kanska aftur sum menn, ið eru komnir
langt fram í verðini [44-e3]
DemDAT som ödet var gott, träffar enNOM/ACK kanske åter som män, som är komna
långt fram i världen
’Dem, som ödet har varit vänligt emot, träffar man kanske senare som män som
kommit sig högt upp i världen’

I det sista fallet, se (117), verkar subjektet i initialfältet i en bisats36 ha ˮärvtˮ
dativmarkeringen från närmast efterföljande led, som är objekt till verbet
viðvíkja:
(117) Svøríki serstakliga er ógvuliga frammalaga hvørjum herútgerð viðvíkir [68-b1]
Sverige särskilt är mycket framstående vadDAT militärutrustningDAT/ACK/NOM gäller
’Särskilt Sverige är mycket framstående vad gäller militär utrustning’

Här kan det eventuellt ha bidragit att kasusmarkeringen på objektet herútgerð är tvetydig i och med att ordet inte har någon särskild ändelse alls i
nominativ, ackusativ och dativ singular. Kanske har dativmarkeringen på
bisatsinledaren tillkommit som en kompensation för detta. I varje fall är företeelsen ett unikum: Övriga 22 exempel av konstruktionen hvat e-m viðvíkir
har den normenliga formen hvat på bisatsinledaren. Det är också oväntat att
incitamentet till kasusmarkeringen verkar komma från ett led i samma sats.
Sandøy (2000:235) nämner bara påverkan från över-, under- eller sidoordnad
sats med normenlig dativkonstruktion.

7.3.5 Placering
På spridda håll i tidigare översiktsverk och studier har det påpekats tendenser
till att led i oblika kasus när de placeras i initialfältet eller i mittfältet kan få
ändrad kasusmarkering. Detta gäller i första hand subjekt i oblika kasus, som
ju per definition står i något av de nämnda fälten. Vid subjekt tenderar dativ
som ofta påpekats, se avsnitt 4.1.2.6, att ersättas med nominativ, vilket kan
vara en effekt både av ledets satsdelsstatus (nominativ är defaultkasus på
subjekt) och av ledets placering (eftersom subjekt står antingen i initialfältet
eller i mittfältet blir nominativ det vanligaste kasuset för nominalfraser i
dessa positioner). Vilken av dessa två variabler som har starkast inverkan
36

Här måste klargöras att jag har valt att se den färöiska motsvarigheten till vad ngt anbelangar som en bisats med interrogativt pronomen som satsbas, objekt och finit verb. SAG
(II:718–720) kallar konstruktionen istället för en flerordspreposition med rektion. Analysen av
den färöiska konstruktionen hvat e-m viðvíkir kan diskuteras, eftersom ordföljden med objektet före finita verbet är avvikande, vilket tyder på att konstruktionen är åtminstone starkt lexikaliserad. Bland alla 23 exempel i mitt material görs inga avsteg från denna ordföljd. Jag
grundar emellertid mitt beslut på det faktum at Þráinsson m.fl. (2004:151–181) inte nämner
några flerordsprepositioner alls för färöiskans del.
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återkommer jag till nedan i avsnitt 7.3.10. I initialfältet i huvudsats kan även
andra led än subjekt kan placeras, jfr avsnitt 6.2.6, och då ibland få ändrad
kasusmarkering, jfr avsnitt 4.3. Þráinsson m.fl. (2004:290–292) lyfter exempelvis fram att rektionen till strandad preposition ibland sätts i ackusativ i
talad eller informell färöiska, i synnerhet när rektionen är demonstrativt eller
personligt pronomen. Författarna anger dock att kasusmarkeringen i regel
bevaras på rektion i initialfältet och alltid på objekt i initialfältet. De exakta
formuleringarna här kommer att diskuteras vidare nedan. De flesta typer av
bisatser har inget kasusböjt led i initialfältet, men relativa och interrogativa
bisatser kan ha ett kasusböjt pronomen (eventuellt som bestämning i en
längre nominalfras) som satsbas, alltså i initialfältet. Huruvida kasusmarkeringen på dativled alltid bevaras i denna kontext finns mig veterligt inga
tidigare upplysningar om, men man kan kanske förmoda att förhållandena
här är liknande som i initialfältet i huvudsats. Hur frekvensförhållandena ser
ut i 1900-talets studentexamensuppsatser framgår av Tabell 14, avsnitt 7.2.5.
Tabell 29. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter placering i satsen.

Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

16
17
72
105

16,2 %
19,3 %
2,9 %
4,0 %

7
1
66
74

7,1 %
1,1 %
2,7 %
2,8 %

76
70
2304
2450

76,8 %
79,5 %
94,3 %
93,2 %

99
88
2442
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Generellt bekräftar Tabell 29 att placering i initialfältet eller i mittfältet ger
underanvändning väsentligt oftare än placering i slutfältet. Tendensen är
starkare i den trots allt tämligen formella genren studentexamensuppsats än
vad man skulle kunna anta utifrån formuleringar som exempelvis hos Þráinsson m.fl. (2004:291), där det åtminstone för rektion till strandad preposition
anges att kasusmarkeringen i regel bevaras i färöiskt skriftspråk. Det är
också intressant att underanvändning är i stort sett lika frekvent i initialfältet
som i mittfältet. Man skulle annars kunna anta att underanvändning vore
vanligare i mittfältet, som innehåller en mera entydig subjektsposition och
alltså borde gynna nominativ på dativens bekostnad.
Som synes har jag i Tabell 29 liksom i Tabell 14 i avsnitt 7.2.5 valt att
inte ge separata värden för initialfältet i huvudsats och initialfältet i bisats,
detta eftersom beläggen på dativled som satsbas i bisats är mycket få. Totalt
finns 5 belägg på att dativled i form av nominalfras placeras i initialfältet i
bisats, och av dessa uppvisar 2 underanvändning av dativ. Med så få belägg
går det naturligtvis inte att statistiskt bevisa någon skillnad gentemot andelen
underanvändning i andra placeringar. Men placering i initialfältet verkar
åtminstone generera kasusbyte på dativled i minst lika stor utsträckning i
bisats som i huvudsats. Dessa satsbaser utgörs då varken av demonstrativt
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eller personligt pronomen, vilket är de enda typerna av nominalfraser som
kan få ändrad kasusmarkering enligt Þráinsson m.fl. (2004: 290–292). I stället rör det sig om relativt eller interrogativt pronomen, se exempel (118).
(118) Hann veit væl, hvat hann tráar eftir [98-j1]
Han vet väl, vadACK/NOM hanNOM trånar efter
’Han vet exakt vad han eftersträvar’

Beskrivningen hos Þráinsson m.fl. (2004) kan även behöva nyanseras när det
gäller vilka satsdelar som kan utsättas för kasusbyte på grund av placering.
När det gäller placering i huvudsatsens initialfält är det åtminstone tveksamt
om dativ alltid bevaras på objekt så som Þráinsson m.fl. (2004:291–292)
menar. I mitt material finns totalt 5 belägg på motsatsen, men tyvärr är de
inte entydiga som bevis. De innehåller nämligen antingen, som exempel
(119), partikelförbindelser där grammatikor som Þráinsson m.fl. (2004)
skulle klassa partikeln som preposition och objektet som rektion (jfr diskussionen i 6.2.10.1), eller också verb som enligt FO inte bara kan styra dativ,
utan i vissa förbindelser även ackusativ, som játta i exempel (120).
(119) Hetta er Arkaluk Lynge hart ímóti [90-d1]
DettaACK/NOM är Arkaluk Lyngeoböjligt namn hårt emot
’Detta vänder sig Arkaluk Lynge starkt emot’
(120) Hetta hava bæði kona og maður játtað yvirfyri presti og Gudi í kirkjuni [95-n1]
DettaACK/NOM har både kvinnaNOM och manNOM bekräftat gentemot präst och Gud
i kyrkan
’Detta har både kvinnan och mannen bekräftat inför prästen och Gud i kyrkan’

Angående verbet játta ska det dock betonas att verbet utöver detta belägg
aldrig förekommer med ackusativobjekt i mitt material (3 belägg med dativ),
och att skribenten 95-n1 verkar uppfatta játta som ett dativstyrande verb då
han tidigare i samma uppsats använder det med dativobjekt – placerat i initialfältet, se (121).
(121) at enda spyr maðurin hana um hon bíðar eftir nøkrum, og hesum játtar konan
[95-n1]
till ända frågar mannen henne om hon väntar efter någon, och dettaDAT bekräftar
kvinnanNOM
’till slut frågar mannen henne om hon väntar på någon, och detta bekräftar kvinnan’

När det gäller placering i mittfältet är det uppenbart att inte bara dativsubjekt
kan få ändrad kasusmarkering, utan även direkt objekt, då två helt oberoende
belägg uppvisar ackusativ eller nominativ (kasusmarkeringen i båda fallen
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tvetydig) på objekt till verbet viðvíkja. Det är värt att notera att objektet inte i
något av dessa fall tillhör de pronomentyper som anges gynna kasusbyte
(demonstrativt eller personligt pronomen), utan består av nominalfras med
adjektiv respektive substantiv som huvudord.
Sett till underanvändning av dativ missgynnar alltså placering i initialfältet och placering i mittfältet dativ i nästan lika stor utsträckning. En tydlig
skillnad mellan de två olika placeringarna framkommer däremot när man ser
på överanvändning av dativ. För led i mittfältet ligger överanvändningen på
1,1 % av alla belägg med entydig kasusmarkering, alltså under genomsnittet
för överanvändning generellt som är 2,8 %. Det bekräftar bilden att en
nominalfras i mittfältet är tydligt förknippad med nominativ, och att val av
dativ i detta fält är starkt markerat. Led i initialfältet däremot uppvisar en
överraskande hög andel överanvändning, hela 7,1 % av alla entydigt kasusmarkerade belägg med den placeringen. Till detta höga värde för överanvändning bidrar exemplen på att led i initialfältet ˮärverˮ dativ från ett led i
en underordnad sats eller från ett angränsande led i samma sats, se slutet av
föregående avsnitt 7.2.4. Ett av dessa exempel upprepas här som (122).
(122) Teimum, sum lagnan var góð, hittir ein kanska aftur sum menn, ið eru komnir
langt fram í verðini [44-e3]
DemDAT som ödet var gott, träffar enNOM/ACK kanske åter som män, som är komna
långt fram i värden
’Dem, som ödet har varit vänligt emot, träffar man kanske senare som män som
kommit sig högt upp i världen’

I detta fall borde det understrukna ledet som sagt ha markerats med ackusativ, då nominalfrasen är direkt objekt till det i princip undantagslöst ackusativstyrande verbet hitta. Dativmarkeringen hör rätteligen till ett underförstått
led (icke valensbundet dativled av typen predikativ dativ) i den relativa bisatsen. Övriga exempel på överanvändning av dativ i initialfältet låter sig
inte lika lätt systematiseras. Tre fall involverar på olika vis dativsubjekt, och
dessa beskrivs närmare i avsnitt 9.2.2.4. Det sista fallet är en rektion till prepositionen við, som allmänt genererar mycket överanvändning av dativ, jfr
avsnitt 9.2.2.5. Sammanfattningsvis verkar det fenomen som framför allt
genererar överanvändning i initialfältet i färöiskan vara detsamma som
Sandøy (2000:235) har iakttagit i Romsdalsmålet, där Sandøy förklarar att
led i initialfältet kan få dativ som en reflex från över-, under- eller sidoordnad sats som innehåller normenlig dativkonstruktion. För färöiskans del har
överanvändning av dativ i initialfältet mig veterligt aldrig uppmärksammats
tidigare. Jag har därför särskilt goda skäl att återkomma till saken i avsnitt
9.2.1.3, där effekterna av topikalisering i färöiskan diskuteras närmare.
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7.3.6 Diates
Diates är en av de variabler som inte ger något stort utslag sett till underanvändning och överanvändning av dativ, men de skillnader mellan aktiv och
passiv som ändå kan urskiljas i Tabell 30 går stick i stäv med förväntningarna.
Tabell 30. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter diates.

Aktiv
Passiv
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Verbkonstr.
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

94
6
100

4,2 %
3,2 %
4,1 %

44
7
51

1,9 % 2125
3,7 %
175
2,1 % 2300

93,9 %
93,1 %
93,8 %

2263
188
2451

100,0 %
100,0 %
100,0 %

Underanvändning visar sig nämligen enligt Tabell 30 vara vanligare i aktiv
diates (94 belägg, d.v.s. 4,2 % av samtliga entydigt kasusmarkerade belägg i
aktiv sats) än i passiv diates (6 belägg, d.v.s. 3,2 % av samtliga entydigt kasusmarkerade belägg i passiv sats). Samtidigt är överanvändning av dativ
vanligare i passiv diates (7 belägg, d.v.s. 3,7 % av samtliga entydigt kasusmarkerade belägg i passiv sats) än i aktiv diates (44 belägg, d.v.s. 1,9 % av
samtliga entydigt kasusmarkerade belägg i aktiv sats). Att andelen underanvändning ligger lägre och andelen överanvändning högre i passiv än i aktiv
kan eventuellt underbygga idén att dativ håller på att bli en stilmarkör, då
passiv är typiskt för formellt språk, samtidigt som överanvändning av dativ i
så fall bör vara typiskt för formellt språk.

7.3.7 Lexikalisering
Delvis lexikaliserade förbindelser så som reflexiva konstruktioner och partikelförbindelser kan förväntas konservera kasusvalet bättre än mindre lexikaliserade förbindelser. Det skulle innebära både mindre underanvändning och
mindre överanvändning av dativ i sådana förbindelser. Jag presenterar först i
Tabell 31 resultaten för reflexiv konstruktion.
Tabell 31. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter reflexiv/icke reflexiv
konstruktion.

Reflexiv
Ej reflexiv
Totalt
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Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Verbkonstr.
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

4
96
100

0,9 %
4,8 %
4,1 %

1
51
52

0,2 %
2,6 %
2,1 %

455
1849
2304

98,9 %
92,6 %
93,8 %

460
1996
2456

100,0 %
100,0 %
100,0 %

Tabell 31 bekräftar förväntningarna: Underanvändning av dativ är klart
mindre vanligt i reflexiva konstruktioner, som är starkare lexikaliserade än
konstruktioner där alla argumentplatser är öppna för vilket nominalt led som
helst. Tendensen stärks, förutom av lexikaliseringsgraden, av att reflexivt
pronomen inte kan stå i initialfältet eller i mittfältet (platser som missgynnar
dativ) och inte kan vara subjekt (en satsdel som missgynnar dativ). Å andra
sidan är överanvändningen också nästan obefintlig. När både underanvändning och överanvändning av dativ är mycket ovanlig visar det hur stabil den
reflexiva konstruktionen är.
Partikelförbindelser är också mer lexikaliserade än verbkonstruktioner
utan partikel, men här är förhållandena något annorlunda, vilket framgår av
Tabell 32.
Tabell 32. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter förekomsten av verbpartikel.

Partikel
Ej partikel
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Verbkonstr.
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

18
82
100

4,2 %
4,1 %
4,1 %

13
39
52

3,0 %
1,9 %
2,1 %

401
1903
2304

92,8 %
94,0 %
93,8 %

432
2024
2456

100,0 %
100,0 %
100,0 %

Andelen av både över- och underanvändning visar sig i Tabell 32 vara ungefär genomsnittlig i partikelförbindelser. Förklaringen bör vara att det, i motsats till reflexiva konstruktioner, inte i första hand är dativledet som är lexikaliserat. Resultatet understryker också att närvaron av en preposition, oavsett om den fungerar som partikeladverbial eller inte, knappast gynnar dativ
så starkt som man skulle ha kunnat förvänta sig.
Dativled ingår som jag framhållit i avsnitt 7.2.7 också i andra typer av
mer eller mindre lexikaliserade förbindelser. Bland dessa finns i mitt material inga exempel på underanvändning, och endast ett på överanvändning. Det
antyder att lexikalisering av en förbindelse verkar konserverande på kasusformen även på sådana led som är innehållsligt öppna, så att dativ definitivt
inte missgynnas i lexikaliserade fraser. Med bara ett exempel på överanvändning går det å andra sidan heller inte att säga att dativ gynnas särskilt i
denna kontext.

7.3.8 Texttyp och kön
Förutom de syntaktiska variabler som hittills har behandlats i detta kapitel
har jag även undersökt två icke-syntaktiska variabler, nämligen den språkliga variabeln uppsatsens texttyp och den icke-språkliga variabeln skribentens kön. Som jag anfört i avsnitt 5.3.2 skulle en viss texttyp kunna gynna
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eller missgynna användningen av dativ. Tabell 33 visar utfallet för mitt
material.
Tabell 33. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter texttyp.

Diskuterande
Redovisande
Berättande
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

96
5
4
105

4,2 %
2,1 %
3,4 %
4,0 %

69
4
1
74

3,0 % 2105
1,6 %
234
0,9 %
111
2,8 % 2450

92,7 %
96,3 %
95,7 %
93,2 %

2270
243
116
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Spännvidden mellan högsta och lägsta värde för både underanvändning och
överanvändning Tabell 33 visar sig vara ganska liten, nämligen 2,1 procentandelar för båda typerna av normbrott. Det visar att variabeln inte har någon
stark inverkan på kasusvalet. Mitt material kan alltså ur den synpunkten anses vara väl jämförbart över tid trots att de tre undersökningsperioderna uppvisar olika fördelning mellan texttyperna, vilket är betryggande. Ändå är de
skillnader som kan urskiljas intressanta. Diskuterande texter ligger högst
både vad gäller under- och överanvändning, medan skillnaden mellan andelen underanvändning och andelen överanvändning är störst för berättande
texter. Värdena kan i någon mån stärka idén om dativen som stilmarkör,
även om de absoluta talen är alldeles för låga för redovisande och berättande
text för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Överanvändning är således
minst frekvent i berättande text, som är minst formell, och mest frekvent i
diskuterande text, som mest närmar sig formella texter utanför skolvärlden.
Kön kan också vara en viktig variabel när det gäller användningen av
språkliga markörer. Kvinnor har i ett stort antal språksociologiska undersökningar visat sig vara mera benägna att välja högstatusvarianter (Trudgill
2000:69–73), och kan alltså förväntas ha mindre underanvändning och mer
överanvändning än män. Jacobsen (2012:57, 158) visar också att färöiska
kvinnor i något högre utsträckning än färöiska män ansluter sig till den puristiska ideologin, fastän det inte alltid ger utslag i de konkreta språkvalen.
Tabell 34 visar att mina informanter inte helt följer den förväntade trenden.
Tabell 34. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter skribentens kön.

Kvinnor
Män
Totalt
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Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

55
50
105

4,7 %
3,4 %
4,0 %

39
35
74

3,3 % 1073
2,4 % 1377
2,8 % 2450

91,9 %
94,2 %
93,2 %

1167
1462
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %

De kvinnliga uppsatsskribenterna överanvänder enligt Tabell 34 verkligen
dativ något mer än de manliga, alldeles som förväntat. Samtidigt underanvänder kvinnor dock också dativ mer än män. För att förklara detta mönster
skulle man kunna spekulera i flera konkurrerande statussystem, ett system
för öppen prestige där den konservativa normen i FO har högst status och ett
annat system för dold prestige där ett ˮmoderntˮ språkbruk som närmar sig
det fastlandsskandinaviska har högst prestige. Framför allt kvinnor skulle då
vara känsliga för språkliga varieteters status och orientera sig antingen mot
öppen prestige, vilket ger mera överanvändning av dativ, eller mot dold prestige, vilket ger mera underanvändning av dativ. Samtidigt kan man konstatera att variabeln kön samvarierar med variabeln tid, som verkar ge starkare
utslag, se vidare i följande avsnitt.

7.3.9 Tid
Undersökningen är som bekant uppbyggd så att material hämtats från tre
olika tioårsperioder under 1900-talet. Med variabeln tid samvarierar både
texttyp och kön: Diskuterande texter är allenarådande i period 3, jfr avsnitt
5.3, och andelen kvinnor bland skribenterna är högre i period 2 och 3 än i
period 1, jfr avsnitt 5.2. Skulle det exempelvis vara så att dativ underanvänds
mera i period 3 generellt, så kommer det samtidigt att innebära mer underanvändning i diskuterande texter än i andra texttyper och mer underanvändning
hos kvinnor än hos män, så som föregående två tabeller visat. Relationen
mellan variabeln tid och under- respektive överanvändning syns i Tabell 35.
Det är uppenbart att värdena för både under- och överanvändning är lägst i
period 2 och högst i period 3. Spännvidden mellan värdena för underanvändning blir större för denna variabel än för de två föregående. För överanvändning är spännvidden inte lika stor; där verkar bland annat variabler med
koppling till stilnivå, så som diates och texttyp, vara starkare än tid. Mönstren är högintressanta, men kommer att diskuteras vidare i följande kapitel av
skäl som strax kommer att framgå.
Tabell 35. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter period.

1940–1949
1965–1974
1990–1999
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

22
15
68
105

3,9 %
2,2 %
5,0 %
4,0 %

13
14
47
74

2,3 %
527
2,0 %
668
3,4 % 1255
2,8 % 2450

93,8 %
95,8 %
91,6 %
93,2 %

562
697
1370
2629

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
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7.3.10 Variablernas inbördes styrka
I hela avsnitt 7.3 där under- och överanvändning av dativ behandlats har jag
gång på gång varit tvungen att betona att vissa absoluta tal är för låga för att
några säkra slutsatser ska kunna dras. Andra värden har jag låtit tala för sig
själva, utan att ange om skillnader är statistiskt säkerställda. Så vilka av alla
variabler som presenterats har då en statistiskt signifikant inverkan på valet
av kasus? För att kontrollera detta har jag genomfört en VARBRUL-analys
på alla belägg med entydig kasusmarkering. Metoden har valts för att den
måste anses vara välbeprövad inom variationslingvistiken och kan hantera
mycket snedfördelade material – så som mitt är, vilket torde ha framgått av
de oftast låga värdena för underanvändning och överanvändning ovan.
Till beroende variabel för VARBRUL-analysen har jag valt +/– dativ, jfr
avsnitt 6.3.2. Med andra ord jämförs andelen underanvändning av dativ å
ena sidan med andelen normenlig användning eller överanvändning av dativ
å andra sidan. De oberoende variablerna, eller med VARBRUL-termer
faktorgrupperna, är desamma som presenterats hittills i avsnitt 7.3, nämligen
dativledets struktur, dativstyrande kategori, satsdelsfunktion, argumentram,
placering, diates, reflexiv konstruktion, partikelförbindelse, texttyp och skribentens kön. Eftersom två av faktorgrupperna interagerar kraftigt, nämligen
satsdelsfunktion och argumentram, blev jag tvungen att utesluta den som gav
minst utslag, nämligen argumentram. Jag har alltså testat att göra hela den
analys som presenteras i Tabell 36 dels med faktorgruppen satsdelsfunktion
och utan faktorgruppen argumentram, dels med argumentram och utan satsdelsfunktion. För faktorgruppen argumentram har jag dessutom prövat alla
de sammanslagningar av faktorer som jag funnit på något sätt meningsfulla.
Ändå ger denna faktorgrupp så vitt jag kan se alltid mindre utslag än faktorgruppen satsdelsfunktion, vilket torde vara intressant inte minst ur konstruktionsgrammatiskt perspektiv.37
För ett par faktorgrupper fick flera värden (i VARBRUL:s terminologi
faktorer) slås ihop för att beräkningen skulle låta sig göras. Dativstyrande
kategori gav allt för kraftig interaktion med andra faktorgrupper om objektliknande adverbial till verb respektive till adjektiv räknades som egna kate37

När faktorgruppen argumentram alltså inte kunnat inkluderas i VARBRUL-analysen har
jag för denna variabel istället tillämpat logistisk regression (se avsnitt 6.3.2) separat. De allra
flesta skillnader i andel underanvändning mellan olika argumentramar visade sig inte vara
signifikanta, men följande kan ändå redovisas: När samtliga tvåställiga personliga konstruktioner kontrasteras mot samtliga treställiga personliga konstruktioner och samtliga opersonliga
konstruktioner (jfr Tabell 24 i avsnitt 7.3.4) visar sig underanvändningen vara signifikant
lägre i treställiga konstruktioner (p = 0.000) än i övriga verbkonstruktioner. I opersonlig
konstruktion är underanvändningen å andra sidan signifikant högre än i övriga verbkonstruktioner (p = 0.001). Bland de opersonliga konstruktionerna i Tabell 27 i avsnitt 7.3.4 är slutligen skillnaden i andel underanvändning mellan DAT-IF/BS och övriga argumentramar signifikant (p = 0.045). Det sistnämnda stärker slutsatsen att dativ missgynnas när något annat argument i konstruktionen saknar entydig kasusmarkering.
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gorier. Jag valde därför att i denna faktorgrupp kontrastera direkt eller indirekt verbstyrd dativ mot direkt eller indirekt adjektivstyrd dativ samt mot
icke valensbunden dativ. Även vad gäller placering i satsen urskilde jag från
början fler än de tre faktorer som presenterats ovan.
Efter dessa anpassningar av antalet faktorgrupper och faktorer gav VARBRUL-analysen det resultat som presenteras i Tabell 36. I vänsterspalten
syns faktorgrupperna ordnade efter inbördes styrka, så att den faktorgrupp
som starkast påverkar valet av kasus i potentiell dativkontext står först och
den faktorgrupp som påverkar valet minst står sist. I nästa spalt följer alla
faktorer inom respektive faktorgrupp, ordnade efter hur stor sannolikheten är
att dativ används i den aktuella kontexten. Tredje spalten visar sannolikheten
att dativ används i den aktuella kontexten, om man neutraliserar andra
faktorgruppers inverkan. Högst sannolikhetsvärde står först och lägst sannolikhetsvärde sist. Sannolikhetsvärden som inte är statistiskt signifikanta markeras med hakparenteser. Spännvidden mellan faktorgruppens sannolikhetsvärden anges med kursiv efter varje signifikant faktorgrupp; ju större spännvidd, desto starkare påverkar denna variabel kasusvalet. För icke signifikanta
variabler anges inte spännvidd. I tredje spalten anges för varje faktor hur
många procent av beläggen med den aktuella egenskapen som uppvisar dativ, och sista spalten visar antalet belägg med dativ i absoluta tal. I slutet av
tabellen syns det totala antalet belägg som analysen omfattar (N) samt hur
stor andel av dessa belägg som uppvisar värdet + på den beroende variabeln,
d.v.s. uppvisar dativ (Input). Sammanfattningsvis visar Tabell 36 samtliga
faktorgruppers inverkan på sannolikheten att dativ används i en potentiell
dativkontext enligt VARBRUL-analysen.
Som framgår av Tabell 36 faller fem variabler (faktorgrupper) ut som
statistiskt signifikanta för valet av dativ: dativledets struktur, placering, reflexiv konstruktion, satsdel och slutligen tid. Övriga syntaktiska variabler
som dativstyrande kategori och diates har ingen statistiskt signifikant inverkan på valet av kasus i potentiella dativkontexter, och heller inte de ickegrammatiska variablerna kön och texttyp. De skillnader som visats i de föregående avsnitten gällande andel underanvändning i olika kontexter kan alltså
bara betraktas som antydningar till tendenser, men skulle med mer än 5 procents sannolikhet kunna ha åstadkommits av slumpen.
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Tabell 36. Samtliga faktorgruppers inverkan på sannolikheten att dativ används i
potentiell dativkontext enligt VARBRUL-analys
Faktorgrupp

Faktor

Dativledets
struktur

1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Övrigt
Spännvidd

Placering

Reflexiv
konstruktion
Satsdel

Tid

Slutfältet
Initialfältet
Mittfältet
Spännvidd
Reflexiv
Ej reflexiv
Spännvidd
Icke valensbunden dativ
Rektion
Indirekt objekt
Subjekt
Direkt objekt
Spännvidd
Period 2
Period 1
Period 3
Spännvidd

Sannolikhetsvärde

Andel belägg Antal belägg
med dativ i % med dativ
.92
.66
.43

99,1
96,7
95,7

109
445
1970

.54
.15
.12

97,1
83,8
80,7

2370
83
71

.75
.44

99,1
95,2

456
1900

.64
.60
.48
.43
.34

98,7
97,6
97,7
86,4
93,7

223
1063
390
108
740

.64
.47
.44

97,8
96,1
95,0

682
540
1302

49

41

31

30

20

Texttyp

Redovisande
Diskuterande
Berättande

[.66]
[.49]
[.34]

97,9
95,8
96,6

238
2174
112

Dativstyrande
kategori

Icke valensbunden dativ
Verbstyrd dativ
Adjektivstyrd dativ

[.54]
[.50]
[.50]

98,7
95,7
97,0

223
2139
162

Partikelförbindelse

Partikelförbindelse
Övrigt

[.55]
[.49]

95,8
95,9

414
1942

Skribentens kön Man
Kvinna

[.53]
[.47]

96,6
95,3

1412
1112

Diates

[.56]
[.50]

96,8
95,8

182
2169

Passiv
Aktiv

N = 2629; Input = 0,976

Eftersom tid faller ut som en signifikant variabel är det med över 95 procents
sannolikhet så att det skett någon form av förändring i användningen av dativ under de 60 år min undersökning omfattar. Det legitimerar en fortsatt
undersökning av vad förändringarna över tid består i, vilket kommer att göras i följande kapitel.
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När det gäller överanvändning av dativ är snedfördelningen i materialet
för stor för att jag ska kunna göra en VARBRUL-analys med +/– överanvändning som beroende variabel. Att kontrastera normenlig dativ mot icke
normenlig dativ fungerar inte heller, eftersom över- och underanvändning
som ovan visat ofta tar ut varandra. Istället har jag för varje variabel signifikanstestat alla tänkbara parvisa kombinationer av de aktuella kategorierna
med hjälp av logistisk regression, jfr avsnitt 6.3.2. På grund av de låga värdena är det mycket få beräkningar som visar några signifikanta skillnader,
men följande har ändå framkommit. Överanvändning av dativ är signifikant
vanligare vid adjektiv än vid verb (p = 0.000), och även signifikant vanligare
i objektliknande adverbial till adjektiv än i objektliknande adverbial till verb
(p = 0.000), jfr Tabell 22 i avsnitt 7.3.2 ovan. Det stärker slutsatsen att dativ
generellt gynnas vid adjektiv. Andelen överanvändning i initialfältet är signifikant större än andelen överanvändning i slutfältet (p = 0.005), jfr Tabell 29
i avsnitt 7.3.5. Det leder till slutsatsen att initialfältet inte enbart missgynnar
dativ, utan snarare gynnar variation i kasusbruket överlag. Slutligen är överanvändning av dativ signifikant mindre vanlig i reflexiv konstruktion än i
andra verbkonstruktioner (p = 0.012), jfr Tabell 31 i avsnitt 7.3.7, vilket
ytterligare bekräftar att kasusbruket är mycket stabilt i denna kontext. I övrigt får de värden som visats för överanvändning ovan tala för sig själva som
en antydan, men bara det, om vissa tendenser.

7.4 Sammanfattning
Mitt material visar en större mångfald i bruket av dativ än vad som kunde ha
förväntats utifrån översiktsverken. Dessa beskriver de vanligaste mönstren
för användningen av dativ och andra kasus, och gör det på ett sätt som i stora
drag bekräftas av min undersökning, men kan inte fånga den variation som
en granskning av autentiskt material avtäcker. Frekvensförhållandena överraskar också emellanåt. Entydig dativmarkering är vanligare vid argument
till verb och adjektiv än man skulle kunna tro, och då i synnerhet vid direkta
objekt till verb, där ackusativ annars är defaultkasus. Satsdelsfunktionen
subjekt är visserligen den minst vanliga för dativen, men dativen är till synes
ändå livskraftig i denna kontext. Antalet olika argumentramar som inkluderar minst ett dativled är flera än förväntat, framför allt för opersonliga verb.
Sistnämnda går hand i hand med att möjligheterna till passivering av dativstyrande verb är betydligt mer komplexa än översiktsverken ger vid handen.
Resultaten av kartläggningen i avsnitt 7.2 talar alltså något emot vissa av de
förutsägelser som specificeras under hypotes 3 i avsnitt 4.4.3.
Fallen där dativ mot normen ersätts med annat kasus är färre än förväntat
utifrån tidigare studier i nordisk syntaxhistoria och hypotes 1. Dativ är fortfarande produktiv, vilket visas av de fall där dativ mot normen ersätter annat
kasus. Överanvändning av dativ är visserligen mindre vanlig än underan249

vändning av dativ, men ändå inte så ovanlig som man kunnat förvänta sig.
Förhållandet mellan över- och underanvändning av dativ är inte regelbundet,
utan varierar mellan olika kontexter. I vissa fall är båda värdena höga (som i
initialfältet) eller låga (som vid reflexiv konstruktion). I andra fall är överanvändning vanligt och underanvändning ovanligt (som vid adjektiv) eller
underanvändning vanligt och överanvändning ovanligt (som i mittfältet). Det
talar i sig emot att dativbruket utvecklas så regelbundet som mina hypoteser
ger vid handen. Sammantaget visar normbrotten i materialet att dativ gynnas
vid personligt pronomen, vid objekt till adjektiv och vid icke valensbundna
led. Dativ missgynnas vid subjekt och i placeringar som är typiska för subjekt, fast kasuset är oväntat produktivt i initialfältet. Variablerna diates och
lexikaliseringsgrad har låg statistisk inverkan på kasusvalet, men en svag
tendens till att dativ gynnas i passiv överraskar. Reflexiv konstruktion är
som väntat extremt stabil i den meningen att både underanvändning och
överanvändning är sällsynt. I förhållande till hypotes 3 är resultaten i avsnitt
7.3.1–7.3.7 ambivalenta; vissa av de mera specifika förutsägelserna i avsnitt
4.4.3 bekräftas medan minst lika många motsägs.
De icke-syntaktiska variablerna texttyp och kön är inte statistiskt signifikanta, men som en parallell till mönstret vid passiv finns här en tendens att
dativ överanvänds i mera formella texttyper och hos de skribenter som kan
antas vara mest benägna att producera högstatusvarianter, nämligen kvinnor.
Dessa iakttagelser finns det skäl att återkomma till i kapitel 10. Ett fenomen
som jag inte kunnat förutse utifrån tidigare forskning och därför inte undersökt som en egen variabel är att kasusvalet i potentiella dativkontexter verkar
påverkas av huruvida övriga argument i verbkonstruktionen har entydig kasusmarkering, jfr avsnitt 7.3.4.
De variabler som vid VARBRUL-analys visar sig signifikant påverka valet av dativ är, ordnat efter inbördes styrka: placering, satsdelsfunktion, reflexiv konstruktion, dativledets struktur och slutligen tid. Att satsdelsfunktion
och dativstyrande kategori visar sig vara avgörande är förväntat enligt hypotes 3. Däremot överraskar det i förhållande till samma hypotes att diates
saknar statistisk effekt. Att placering visar sig vara den allra starkaste variabeln överraskar också. När tid faller ut som en signifikant variabel bekräftar
det den gängse förmodan att en förändring i dativens funktioner pågår i modern färöiska. Därmed är det motiverat att i följande kapitel kartlägga vari
förändringarna över tid består, och att i kapitel 9 utvärdera olika grammatikteoretiska förklaringar till förändringen.
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8 Förändringstendenser

Föregående kapitel visade att tid är en variabel som statistiskt signifikant
inverkar på bruket av dativ. I detta kapitel ska jag, i enlighet med avhandlingens andra syfte, utreda vari förändringen över tid består. Förändras frekvensen av dativ generellt, hur förändras värdena för enskilda variabler, och
förändras variablernas inbördes styrka? Kapitlet är disponerat på liknande
sätt som kapitel 7: I avsnitt 8.1 beskrivs förutsättningarna för den diakrona
studien inklusive en jämförelse mellan perioderna av dativens frekvens generellt. Avsnitt 8.2 redovisar hur frekvensen av dativens olika syntaktiska
funktioner varierar mellan perioderna och kan sammanhållas med avsnitt
7.2, som visar de genomsnittliga värdena för hela materialet. Avsnitt 8.3
slutligen ägnas åt förändringstendenser i under- och överanvändning av dativ
samt resultaten av en fortsatt VARBRUL-analys. Perspektivet är alltså genomgående diakront.

8.1 Dativens frekvens generellt
En förutsättning som måste hållas i minnet vid bedömningen av alla kvantitativa uppgifter i detta kapitel är att antalet uppsatser visserligen är i stort sett
detsamma i vardera av de tre undersökningsperioderna, men att uppsatsernas
genomsnittliga längd varierar stort mellan perioderna. Av Tabell 37 framgår
vad det betyder för varje period ifråga om antal löpord och antal potentiella
dativkontexter.
Tabell 37. Materialets storlek i de tre undersökningsperioderna
Antal löpord
Period 1: 1940–1949
Period 2: 1965–1974
Period 3: 1990–1999
Totalt

55 242
59 548
115 977
230 767

Antal potentiella
dativkontexter
735
869
1 781
3 385

Som synes i Tabell 37 är antalet löpord ungefär lika stort i period 3 som i
period 1 och 2 sammantaget, och detsamma gäller antalet potentiella dativkontexter. I det följande kommer absoluta tal för olika företeelser konsekvent att redovisas, men de enda värden som är direkt jämförbara mellan peri251

oderna blir alltså de som relaterar antalet belägg antingen till antalet löpord
eller till det totala antalet belägg där en viss distinktion är relevant. I Tabell
38 visas båda typerna av uppgifter för dativledets morfologiska form i potentiella dativkontexter för respektive period. Kategorierna entydig dativ, entydigt annat kasus, tvetydig kasusmarkering respektive ingen kasusmarkering
är desamma som i avsnitt 7.1, se även exempel och definitioner i avsnitt
6.2.3. Entydig dativ representerar de belägg som behandlas i avsnitt 7.2 och
8.2, d.v.s. summan av normenlig användning av dativ och överanvändning
av dativ. Beläggen på överanvändning av dativ redovisas även separat i avsnitt 7.3 och 8.3. Entydigt annat kasus innebär underanvändning av dativ,
som behandlas närmare i avsnitt 7.3 och 8.3. Beläggen i kategorierna Tvetydig kasusmarkering och Ingen kasusmarkering redovisas enbart här och i
avsnitt 7.1.
Tabell 38. Materialets samtliga potentiella dativkontexter indelade efter morfologisk
form och period
Period 1
Entydig dativ
Entydigt annat kasus
Tvetydig kasusmarkering
Ingen kasusmarkering
Dativkontexter totalt
Period 2
Entydig dativ
Entydigt annat kasus
Tvetydig kasusmarkering
Ingen kasusmarkering
Dativkontexter totalt
Period 3
Entydig dativ
Entydigt annat kasus
Tvetydig kasusmarkering
Ingen kasusmarkering
Dativkontexter totalt

Absolut antal
540
22
72
101
735
Absolut antal
682
15
60
112
869
Absolut antal
1302
68
163
248
1781

Antal per 100 Andel av potentiella
löpord
dativkontexter
0,98
0,04
0,13
0,18
1,33

73,5 %
3,0 %
9,8 %
13,7 %
100,0 %

Antal per 100 Andel av potentiella
löpord
dativkontexter
1,15
0,03
0,10
0,19
1,47

78,5 %
1,7 %
6,9 %
12,9 %
100,0 %

Antal per 100 Andel av potentiella
löpord
dativkontexter
1,12
0,05
0,14
0,21
1,52

73,1 %
3,8 %
9,2 %
13,9 %
100,0 %

Den första, mycket viktiga slutsatsen man kan dra av Tabell 38 är att det
totala antalet potentiella dativkontexter per 100 löpord ökar kontinuerligt,
om än skillnaden mellan period 2 och 3 är liten. Detta går emot hypotes 1
som säger att konstruktioner med dativ borde minska i frekvens eftersom de
involverar lexikal kasustilldelning (enligt generativ teori) eller eftersom de är
mindre frekventa än konstruktioner med nominativ eller ackusativ (konstruk252

tionsgrammatik). Även antalet entydigt dativmarkerade led per 100 ord är
högre i period 3 (1,12) än i period 1 (0,98) – men intressant nog är antalet
entydigt dativmarkerade led allra störst i period 2. Detta mönster, att dativen
stärker sin ställning i period 2 för att åter tappa något i period 3, återkommer
i flera av de delundersökningar som presenteras i det följande. Olika tolkningsmöjligheter kommer att diskuteras i kapitel 9 och 10. Ser man till andelen led i potentiell dativkontext som verkligen entydigt markeras med
dativ skiljer sig period 2 signifikant från period 1 (p = 0.019) och från period
3 (p = 0.002), medan skillnaden mellan period 1 och 3 inte är signifikant.
Procentvärdena i den tredje kolumnen återkommer jag för övrigt till i avsnitt
8.3.
Utvecklingen av antalet potentiella dativkontexter och antalet entydigt dativmarkerade led motsvarar alltså inte direkt hypoteserna. Desto bättre
stämmer det med hypoteserna att andelen led i potentiell dativkontext som
entydigt markeras med annat kasus verkar öka från period 1 till period 3,
även om skillnaden mellan dessa två perioder inte är signifikant. Allra lägst
är andelen underanvändning av dativ i period 2 – alltså en spegelbild av resultatet för andelen entydig dativmarkering. Period 2 skiljer sig härvidlag
signifikant från period 3 (p = 0.005). I avsnitt 8.3 kommer jag att utreda vidare huruvida dativ generellt undviks mera i period 1 och 3, eller om underanvändningen går hand i hand med ökad överanvändning, så att man kan ana
en allmän osäkerhet i kasusvalet alternativt ett innovativt bruk av dativ.
När det gäller tvetydig kasusmarkering och led som helt saknar kasusmarkering skulle man a priori vänta sig att andelen var tämligen konstant
över tid. Det visar sig emellertid att leden utan kasusmarkering blir något
vanligare mellan period 1 och 3, med en nedgång i period 2 (skillnaderna är
inte signifikanta). Eftersom led utan kasusmarkering främst innebär infinitivfraser och bisatser antyder det att satsbyggnaden är minst hypotaktisk i period 2 och mest hypotaktisk i period 3. Det är ett stildrag som är värt att hålla
i minnet inför diskussionen i kapitel 10. Mest förbryllande är värdena för led
med tvetydig kasusmarkering. Som framgått i avsnitt 3.3 pågår knappast
någon morfologisk förändring i kasusböjningen i nutida färöiska. När andelen led med tvetydig kasusmarkering minskar i period 2 för att åter öka i period 3 beror det alltså inte på förändringar i böjningsändelserna, utan på att
enskilda ord med gammalt sammanfall mellan flera kasus används mest i
period 1 och minst i period 2. Misstankarna faller snabbt på det personliga
pronomenet i första person plural, okkum, som är ett av de mest frekventa
orden med kasussammanfall mellan ackusativ och dativ. Det visar sig verkligen att variationen nästan helt beror på detta enda ord; räknar man bort
beläggen med okkum är andelen belägg med tvetydig kasusmarkering 4,5 %
i period 1 och 3 och 4,4 % i period 2. Skillnaden mellan perioderna på denna
punkt är alltså inte syntaktiskt utan snarast innehållsmässigt betingad.
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8.2 Dativens syntaktiska funktioner
Då det i föregående avsnitt visades att antalet led med entydigt markerad
dativ förändras över tid, både i förhållande till antal löpord och i förhållande
till antal potentiella dativkontexter, ska jag i detta avsnitt specificera i vilka
syntaktiska kontexter entydigt markerad dativ ökar respektive minskar. Jag
kommer att gå igenom samma variabler som i kapitel 7 och redovisa, period
för period, hur stor procentandel av alla belägg med entydig dativ som uppvisar respektive värde på den aktuella variabeln. Varför just dessa variabler
är relevanta att undersöka har redan diskuterats i kapitel 6 och 7; i det följande kommer jag därför att hänvisa till de tidigare avsnitt som behandlar
frågan. I kapitel 7 har jag också återkommande påpekat att vissa distinktioner inte är relevanta för alla dativled i min korpus, t.ex. är diates bara relevant
i sats med finit verb. De belägg där en viss variabel inte är tillämpbar utesluts vid beräkningarna även i detta kapitel utan vidare diskussion, men den
noggranna läsaren kommer att kunna se att summan av beaktade belägg inte
är konstant mellan de olika tabellerna i avsnittet. För varje kategori som
redovisas i tabellerna har jag med hjälp av logistisk regression kontrollerat
huruvida dess andel förändras signifikant över tid. Vid signifikanta skillnader anges p-värde inom parentes i den löpande texten, se närmare om betydelsen av detta värde och metoden för beräkningarna i avsnitt 6.3.2. Efter
den rena redovisningen för varje variabel ger jag en kort och preliminär
tolkning av resultatet. En djupare diskussion kring kapitlets sammantagna
resultat kommer att föras i kapitel 9 och 10.

8.2.1 Dativledets struktur
Som jag varit inne på i avsnitt 7.3.1 är det tänkbart att dativ i färöiskan med
tiden skulle kunna komma att användas oftare på personliga pronomen i
första och andra person, eventuellt även på personliga pronomen i tredje
person, och i gengäld mindre ofta på andra typer av nominalfraser. Tabell 39
visar vilken förändring som kan skönjas i mitt material om man ser till dativledets huvudord i belägg med entydigt markerad dativ. Rubriken Andel
anger här och i det följande procentandelen av entydigt dativmarkerade belägg som har egenskapen ifråga.
Tabell 39. Samtliga EDL indelade efter dativledets struktur samt period
Period 1
Antal
1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Annan nominalfras
Totalt
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Period 2
Andel

9
105
426
540

2%
19 %
79 %
100 %

Antal

Period 3
Andel

13
111
558
682

2%
16 %
82 %
100 %

Antal

Andel
87
229
986
1302

7%
18 %
76 %
100 %

Förändringarna som Tabell 39 visar mellan period 1 och 2 är inte statistiskt
signifikanta. Mellan period 2 och 3 däremot ökar andelen entydigt dativmarkerade led som utgörs av första och andra personens pronomen med rask
takt, en förändring som är statistiskt signifikant (p = 0.000). Nominalfras
som inte utgörs av personligt pronomen minskar på motsvarande sätt sin
andel något mellan period 2 och 3 (p = 0.002), men skillnaden mellan period
1 och 3 är här inte signifikant. Andelen entydigt dativmarkerade led som
utgörs av tredje personens pronomen förändras inte signifikant.
Mönstret skulle kunna tyda på att faktorn animathet blir viktigare för kasusvalet med tiden. Något som skiljer första och andra personens pronomen
från alla andra nominalfraser är ju att de i normalfallet måste beteckna animata referenter, medan andra nominalfraser kan syfta på både animata och
inanimata referenter. Om det med tiden uppkommer ett motstånd mot att
markera inanimata referenter med dativ, ett motstånd som inte (ännu) drabbar animata referenter, så kommer en allt större andel av de entydigt dativmarkerade leden att bestå av första och andra personens pronomen.
Huvudordets ordklass å andra sidan tycks vara en faktor med relativt
oförändrad inverkan under hela 60-årsperioden. Skillnaden mellan kategorierna personligt pronomen i tredje person och nominalfraser med annat huvudord än personligt pronomen ligger i huvudordets ordklass – det bör i
dessa två kategorier vara lika vanligt med animat referens, så att den faktorn
inte spelar någon roll. Skulle faktorn ordklass få större inverkan, skulle alltså
frekvensskillnaden mellan de två kategorierna öka. Men skillnaden mellan
andelen dativled som består av tredje personens pronomen och andelen dativled som har annat huvudord än personligt pronomen ligger tämligen konstant runt 60 procentenheter (60 % i period 1, 66 % i period 2, 58 % i period
3). Faktorn person, som i sin tur kan vara uttryck för animathet, tycks alltså
stärkas med tiden på bekostnad av faktorn ordklass.

8.2.2 Dativstyrande kategori
I avsnitt 7.2.2 visades att andelen icke valensbundna dativled låg något högre
än man hade kunnat förvänta sig, medan andelen adjektivstyrda dativled var
något lägre än förväntat i materialet som helhet. Beror det möjligen på en
sentida förändring som översiktsverken inte hunnit reflektera? Har Jónsson
& Pétursdóttir (2012:91) rätt när de menar att dativobjekt vid adjektiv är en
konstruktion som förlorar mark i färöiskan, eller stämmer färöiskan bättre
överens med svenska och norska dialekter, där Reinhammar (1988a, 1988b)
visat att dativen är/har varit produktiv vid vissa adjektiv samtidigt som den
ersatts av prepositionsfras vid andra? I avsnitt 7.2.2 ovan framgår också att
verbstyrd dativ är vanligare än prepositionsstyrd dativ i materialet som helhet – där bara prepositionsfraser som utgör objektliknande adverbial excerperats. Fördelningen kan inte kallas vare sig väntad eller oväntad, då översiktsverken som jag i kapitel 7 förhåller mig till inte ger några frekvensupp255

gifter för objektliknande adverbial. Men enligt den tidigare forskning som
presenterats i kapitel 4 bör verbstyrd dativ minska tidigare än prepositionsstyrd dativ. Tabell 40 visar hur förhållandena förändras över tid i färöiska studentexamensuppsatser.
Tabell 40. Samtliga EDL indelade efter dativstyrande kategori samt period
Period 1
Antal
Verb
Prep. efter verb
Ej valensb. dativled
Prep. efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

Period 2
Andel

233
223
58
23
3
540

43 %
41 %
11 %
4%
1%
100 %

Antal

Period 3
Andel

354
220
66
38
4
682

52 %
32 %
10 %
6%
1%
100 %

Antal

Andel
622
487
99
75
19
1302

48 %
37 %
8%
6%
2%
100 %

Mitt material kan inte bekräfta att verbstyrd dativ skulle minska snabbare än
prepositionsstyrd. Som Tabell 40 visar ligger andelen direkt verbstyrda dativled i period 1 bara knappt över andelen belägg där dativ styrs av preposition efter verb. I period 2 ökar avståndet mellan de två konstruktionerna
tämligen markant för att åter minska något i period 3, dock så att de verbstyrda dativleden fortfarande är klart fler än de prepositionsstyrda. Andelen
entydigt dativmarkerade led som är verbstyrda ökar signifikant från period 1
till period 2 (p = 0.000), medan minskningen mellan period 2 och period 3
inte är statistiskt säkerställd – i period 3 är andelen verbstyrda dativled fortfarande signifikant högre än i period 1 (p = 0.013). På motsvarande sätt
minskar andelen dativled som styrs av preposition efter verb signifikant mellan period 1 och 2 (p = 0.000) för att åter öka signifikant mellan period 2 och
3 (p = 0.026). Fortfarande ligger dock andelen signifikant lägre i period 3 än
i period 1 (p = 0.019). Förändringarna ser alltså ut att gå tvärtemot den riktning som förutsetts enligt hypotes 3: Verbstyrd dativ blir vanligare och prepositionsstyrd dativ mindre vanlig över tid.
Konstruktionsgrammatikens usage-based model förutsätter i sin enklaste
version en linjär utveckling i konstruktioners frekvens (jfr avsnitt 4.2.3), men
denna studie visar återkommande att det antagandet måste nyanseras. Här
syns en V-kurva i stället för den enligt hypotes 2 förväntade, konsekvent
stigande eller fallande linjen exempelvis på andelen entydigt dativmarkerade
led som styrs av preposition efter verb: Andelen är lägre i period 2 (32 %) än
i både period 1 (41 %) och period 3 (37 %). En omvänd V-kurva representerar värdena för entydigt dativmarkerade led som styrs direkt av verb: Här är
andelen högre i period 2 (52 %) än i period 1 (43 %) och period 3 (48 %).
Men utvecklingen för verbstyrd dativ gentemot prepositionsstyrd dativ är
framför allt intressant ur generativt perspektiv. Den kategori som i generativa termer säkert representerar lexikal kasustilldelning är verbstyrd dativ
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(vilken kasustilldelningsprincip som gäller efter preposition och adjektiv kan
diskuteras, jfr avsnitt 4.1.2.5). Värdena ovan innebär alltså att lexikal kasustilldelning, representerad av verbstyrd dativ, ökar från 43 % i period 1 till
48 % i period 3 över en toppnotering på 52 % i period 2. Det går emot
grundantagandet att lexikal kasusmarkering med tiden bör vika för strukturell kasustilldelning, åtminstone när kasusmarkeringen som i färöiskan huvudsakligen är redundant och det finns ett tryck mot kasussystemet från
andra språk, jfr motsvarande resonemang med anledning av fornsvenskans
kasussammanfall hos Delsing (2014:37).
De icke valensbundna dativleden minskar kontinuerligt, och skillnaden
mellan period 1 och period 3 är statistiskt signifikant (p = 0.028). När översiktsverkens ungefärliga frekvensangivelser inte riktigt motsvarar förhållandena i mitt material kan det alltså bero på att beskrivningarna av nödvändighet släpar efter en pågående utveckling. Som tidigare föreslaget kan diskrepansen också bero på att översiktsverken strävar efter att göra flera färöiska
register rättvisa, medan mitt material bara omfattar ett fåtal texttyper och
stilnivåer. Den förändring jag ser över tid stämmer i varje fall väl med studier på vissa närliggande språk, exempelvis Skrzypeks (2005:149) som visar
att icke valensbundna dativled var den typ av dativled som slutade användas
tidigast i fornsvenskan. Sandøy (2000:234) å andra sidan ser en tendens till
att kasusvalet kan motiveras semantiskt i nutida Romsdalsmål, som kan
tyckas vara en närmare parallell till färöiska än fornsvenskan är. Både konstruktionsgrammatiken och många nyare generativa studier såsom Jónsson
(2009a) lyfter också fram semantikens betydelse för kasusvalet. Mot den
bakgrunden är det något oväntat att de icke valensbundna dativleden, där
kasusvalet helt klart är semantiskt motiverat, blir mindre vanliga med tiden i
färöiska studentexamensuppsatser.
Enligt usage-based model är det slutligen oväntat att en så ovanlig konstruktion som adjektivstyrd dativ kan öka i frekvens, och att avståndet mellan den mera frekventa konstruktionen med objektliknande adverbial och
den mindre frekventa med objekt faktiskt minskar mellan period 2 och 3.
Skillnaderna mellan perioderna är visserligen inte signifikanta vad gäller
direkt eller indirekt adjektivstyrd dativ, men värdena kan i varje fall inte
bekräfta påståendet hos Jónsson & Pétursdóttir (2012:91) att adjektivstyrd
dativ är på väg att försvinna i dagens färöiska. När dativ uppvisar en överraskande kontinuitet vid adjektiv stämmer det bättre med de förhållanden
Reinhammar (1988a, 1988b) visar för svenska och norska dialekter.

8.2.3 Satsdelsfunktion
I avsnitt 7.2.3 framhävdes att en färöisk nominalfras i dativ mest sannolikt
står som rektion i en prepositionsfras, helt i enlighet med delhypotesen att
dativ är på väg att bli ett mer renodlat prepositionskasus. Förstärks den tendensen över tid i mitt material? Och om andelen dativled som har satsdels257

funktionen rektion ökar, vilka satsdelsfunktioner minskar då i relativ frekvens? Följande antaganden kan göras utifrån tidigare forskning. Andelen
dativled som har satsdelsfunktionen indirekt objekt borde hålla sig tämligen
konstant eller öka. I de fastlandsskandinaviska språken och dialekterna har
dativ nämligen bevarats längst på indirekta objekt (jfr exempelvis Skrzypek
2005:149). Detta är också en satsdel där vissa forskare inom det generativa
paradigmet räknar med strukturell tilldelning av dativ. Strukturell kasustilldelning kan förväntas vinna mark på bekostnad av lexikal kasustilldelning,
jfr avsnitt 4.1.2. Indirekt objekt i dativ är också mycket konsekvent kopplat
till den semantiska rollfamiljen UPPLEVARE (jfr Platzack 2011a kapitel 5 och
Delsing 2014:33; här är främst MOTTAGARE och FÖRMÅNSTAGARE/OLYCKSDRABBAD aktuella). Semantisk likhet är en faktor som bäddar
för att en konstruktion ska bli produktiv enligt konstruktionsgrammatiken.
Enligt alla aktuella teoretiska ramverk borde alltså dativ gynnas vid indirekta
objekt.
Övriga satsdelsfunktioner bör bli mindre vanliga för dativens del. Enligt
Skrzypek (2005:149) försvinner som sagt icke valensbundna dativled tidigast ur fornsvenskan, men de följs tätt av direkta objekt i dativ. I generativa
termer representerar direkta dativobjekt lexikal kasustilldelning, som förväntas ge vika för strukturell kasustilldelning under sådana omständigheter som
råder i färöiskan, jfr föregående avsnitt. Denna kategori bör alltså minska
över tid. Subjekt är den satsdel som allra starkast är förknippad med ett annat
kasus än dativ, nämligen nominativ. (Inom flera med färöiskan närbesläktade
språk som fornsvenskan och tyskan tycks det över huvud taget inte finnas
subjekt i andra kasus än nominativ, enligt majoriteten av de många studier
som gjorts i ämnet.) Utifrån grundidén i usage-based model bör det vara en
självklarhet att den lågfrekventa kategorin subjekt i dativ minskar. Kasustilldelningen är också lexikal enligt generativ teori. Tabell 41 visar det faktiska
utfallet i mitt material. Värdena för icke valensbundna dativled finns med
som jämförelse, även om deras utveckling över tid redan har kommenterats i
föregående avsnitt.
Tabell 41. Samtliga EDL indelade efter satsdelsfunktion samt period
Period 1
Antal
Rektion i obj.l. advl
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensb. dativled
Subjekt
Totalt
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Period 2
Andel

245
146
78
58
13
540

45 %
27 %
14 %
11 %
2%
100 %

Antal

Period 3
Andel

258
219
116
66
23
682

38 %
32 %
17 %
10 %
3%
100 %

Antal

Andel
560
375
196
99
72
1302

43 %
29 %
15 %
8%
6%
100 %

Resultatet för de två kategorier som enligt hypotes 3 bör öka, nämligen objektliknande adverbial och indirekt objekt, är motsägelsefullt. Andelen objektliknande adverbial minskar enligt Tabell 41 mellan period 1 och 2, för att
åter öka något i period 3, dock inte till samma nivå som i period 1. Förändringarna mellan dels period 1 och 2, dels period 2 och 3 är statistiskt signifikanta (p = 0.008 respektive p = 0.026), men inte skillnaden mellan period 1
och 3. För indirekt objekt är förhållandet spegelvänt, så att kategorin ökar
mellan period 1 och 2, för att åter minska i period 3. Här är förändringarna
emellertid inte statistiskt signifikanta. Sammanfattningsvis kan man över
hela 60-årsperioden se en svag tendens till att dativen mera sällan fyller de
satsdelsfunktioner som enligt de flesta förutsägelser borde bli allt starkare
förknippade med dativ.
De satsdelsfunktioner som dativen enligt förutsägelserna mindre ofta
borde fylla ökar i stället sin andel av beläggen med entydig dativ. Allra tydligast är detta för den minst frekventa kategorin, subjekt. Här är ökningen
kontinuerlig och skillnaden statistiskt signifikant både mellan period 1 och 3
(p = 0.005) och mellan period 2 och 3 (p = 0.034). Resultatet är anmärkningsvärt oavsett teoretiskt paradigm och kommer att diskuteras vidare i
följande kapitel. De direkta objekten uppvisar samma mönster som de indirekta objekten. Här är skillnaderna mellan perioderna inte signifikanta, men
sett till hela 60-årsperioden kan hypotesen att direkta objekt i dativ borde bli
mindre frekventa åtminstone inte bekräftas.

8.2.4 Argumentram
I avsnitt 7.2.4 kartlade jag förutom dativens olika satsdelsfunktioner även
mångfalden av olika argumentramar där dativ ingår. I avsnitt 7.3.4 påpekade
jag att dativen verkar vara mera hotad i vissa argumentramar än i andra, och
att detta inte automatiskt korrelerar med vilka satsdelsfunktioner som mest
missgynnar dativ. Det sistnämnda blir tydligt framför allt när man går ner på
de specifika argumentramarnas detaljnivå. I det följande vill jag visa
huruvida underanvändningen i vissa argumentramar motsvarar utvecklingen
av dessa argumentramars frekvens över tid – det förväntade resultatet är att
de argumentramar som visade störst underanvändning i materialet i sin helhet är de vars frekvens minskar tydligast från period 1 till period 3. Jag börjar emellertid som i tidigare avsnitt med att i Tabell 42 redovisa fördelningen
mellan de överordnade kategorierna tvåställiga personliga verbkonstruktioner, treställiga verbkonstruktioner och opersonliga verbkonstruktioner.
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Tabell 42. EDL i verbkonstruktioner indelade efter konstruktionstyp samt period
Period 1
Antal
Tvåställig personlig
Treställig personlig
Opersonlig
Totalt

Period 2
Andel

195
273
32
500

Antal

39,0 %
54,6 %
6,4 %
100,0 %

Period 3
Andel

277
307
38
622

Antal

44,5 %
49,4 %
6,1 %
100,0 %

Andel
558
528
99
1185

47,1 %
44,6 %
8,4 %
100,0 %

I Tabell 42 visar det sig förvånande nog att andelen dativled som ingår i
opersonlig konstruktion ökar, liksom andelen som ingår i tvåställig personlig
konstruktion. För de tvåställiga personliga konstruktionernas del är skillnaden mellan period 1 och 3 signifikant (p = 0.002). I dessa båda kontexter
tolkades dativ ovan som hotad på så vis att underanvändningen var högre där
än bland treställiga konstruktioner, jfr Tabell 24 i avsnitt 7.3.4. Treställig
personlig konstruktion, som är den mest frekventa typen, minskar å andra
sidan sin andel kontinuerligt, vilket ger en signifikant skillnad mellan period
1 och 3 (p = 0.000). Detta går tvärtemot den del av hypotes 3 som bygger på
konstruktionsgrammatiska rön, nämligen att det är de minst frekventa kategorierna som bör minska mest över tid. Vice versa är det ur den aspekten
förvånande att en så lågfrekvent kategori som opersonlig konstruktion faktiskt ökar, om än inte signifikant. I det följande ska jag bland annat utreda
huruvida utvecklingen över tid stämmer bättre med förväntningarna om man
bryter ned de tre överordnade kategorierna i Tabell 42 i mera specifika argumentramar. Som tidigare presenterar jag först fördelningen mellan de argumentramar som förekommer i tvåställig personlig konstruktion, se Tabell
43.
Tabell 43. EDL i tvåställig personlig verbkonstruktion indelade efter argumentram
samt period
Period 1
Antal
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

Period 2
Andel

98
13
82
2
195

50,3 %
6,7 %
42,1 %
1,0 %
100,0 %

Antal

Period 3
Andel

162
17
95
3
277

58,5 %
6,1 %
34,3 %
1,1 %
100,0 %

Antal

Andel
258
33
266
1
558

46,2 %
5,9 %
47,7 %
0,2 %
100,0 %

Delar man upp de tvåställiga personliga konstruktionerna på olika argumentramar som i Tabell 43 syns en utveckling som åtminstone delvis stämmer
med förväntningen att små kategorier ska minska ytterligare. De båda minst
frekventa argumentramarna, NOM-DAT-ÖBL och NOM-PPdat-ÖBL, minskar något i andel över tid. Skillnaderna är emellertid inte statistiskt signifi260

kanta. För den mest frekventa argumentramen däremot, NOM-DAT, stämmer inte förutsägelsen att en kategori ska öka mera över tid ju större den är.
Denna kategori har tvärtom lägre relativ frekvens i period 3 än i period 1
(skillnaden är inte signifikant). Just i period 2 däremot gynnas denna tydligen något utsatta kategori på bekostnad av argumentramen NOM-PPdat. I
period 2 är andelen NOM-DAT signifikant högre (p = 0.001) och andelen
NOM-PPdat signifikant lägre (p = 0.003) än i period 3. Precis som vid flera
andra variabler avviker alltså period 2 från period 1 och 3 även ifråga om
fördelningen mellan olika tvåställiga personliga argumentramar.
Treställiga personliga konstruktioner visar en något mera linjär förändring
över tid, vilket kan utläsas av Tabell 44. Förändringen går dock inte alltid i
den riktning som vore förväntad.
Tabell 44. EDL i treställig personlig verbkonstruktion indelade efter argumentram
samt period
Period 1
Antal
NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt

Period 2
Andel

112
4
6
4
24
4
116
1
2
273

41,0 %
1,5 %
2,2 %
1,5 %
8,8 %
1,5 %
42,5 %
0,4 %
0,7 %
100,0 %

Antal

Period 3
Andel

145
11
8
8
27
5
99
2
2
307

47,2 %
3,6 %
2,6 %
2,6 %
8,8 %
1,6 %
32,2 %
0,7 %
0,7 %
100,0 %

Antal

Andel
251
10
14
7
53
6
182
0
5
528

47,5 %
1,9 %
2,7 %
1,3 %
10,0 %
1,1 %
34,5 %
0,0 %
0,9 %
100,0 %

Tidigare har det ofta antagits att indirekt objekt tenderar att ersättas av prepositionsfras i färöiskan. En närmare undersökning av de treställiga konstruktionerna med dativ visar dock inget stöd för detta antagande. Konstruktionen NOM-DAT-ACK ökar som framgår av Tabell 44 i frekvens över tid
(om än inte signifikant), medan den konstruktion som typiskt borde ersätta
denna, nämligen NOM-ACK-PP, minskar i frekvens efter period 1, så att
både skillnaden mellan period 1 och 2 (p = 0.011) och skillnaden mellan
period 1 och 3 (p = 0.026) är signifikanta. Detta gäller åtminstone om man
ser till de fall av NOM-ACK-PP där prepositionens rektion står i dativ. Om
rektionen står i annat kasus faller konstruktionen utanför mitt material, eftersom den då saknar potentiell dativkontext. Det gör att resultatet inte riktigt
kan motbevisa Petersens (2010a, 2010b) antagande att indirekt objekt tenderar att ersättas med prepositionsfras i modern färöiska, eftersom den aktuella
rektionen då i typfallet, d.v.s. efter prepositionen til ’till’, skulle stå i genitiv
eller ackusativ. Men åtminstone är det inte mycket som tyder på att prepositionsfraser i allmänhet skulle vara på frammarsch, då inte heller andra tre261

ställiga konstruktioner med prepositionsfras ökar signifikant över tid. När
konstruktionen NOM-ACK-PP är den som förlorar mest i andel över tid,
trots att den är mest frekvent i period 1, motsäger det också delhypotesen att
hög frekvens ska ge ytterligare ökning över tid. Som en kontrast till detta är
de flesta lågfrekventa treställiga argumentramarna förvånansvärt stabila över
tid, särskilt om man jämför period 1 och 3.
Sett till procentvärdena uppvisar de opersonliga verbkonstruktionerna de
mest dramatiska förändringarna, jfr Tabell 45. Antalet belägg är emellertid
för de flesta argumentramar så lågt att ytterst få av skillnaderna mellan perioderna är statistiskt signifikanta.
Tabell 45. EDL i opersonlig verbkonstruktion indelade efter argumentram samt
period
Period 1
Antal
PPdat
PPdat-ÖBL
DAT
DAT-ÖBL
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
DAT-ACK
DAT-NOM
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Totalt

Period 2
Andel

2
5
0
2
13
2
1
1
4
2
0
0
32

6,3 %
15,6 %
0,0 %
6,3 %
40,6 %
6,3 %
3,1 %
3,1 %
12,5 %
6,3 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %

Antal

Period 3
Andel

1
3
3
3
8
2
2
0
2
14
0
0
38

2,6 %
7,9 %
7,9 %
7,9 %
21,1 %
5,3 %
5,3 %
0,0 %
5,3 %
36,8 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %

Antal

Andel
0
4
1
2
13
9
12
0
19
34
1
4
99

0,0 %
4,0 %
1,0 %
2,0 %
13,1 %
9,1 %
12,1 %
0,0 %
19,2 %
34,3 %
1,0 %
4,0 %
100,0 %

Även om det alltså utifrån Tabell 45 är svårt att dra några säkra slutsatser om
de olika opersonliga konstruktionernas förändring över tid tycks det dock för
det första finnas en tendens till att de helt subjektslösa konstruktionerna,
PPdat och PPdat-ÖBL, blir mera sällsynta med tiden. Om det skulle vara så
att subjektstvång är på väg att införas i färöiskan i likhet med de fastlandsskandinaviska språken är en minskning i frekvens av PPdat och PPdat-ÖBL
just vad man skulle vänta sig. För det andra kan konstateras att ytterst få av
de opersonliga argumentramarna med dativsubjekt, vare sig enställiga eller
tvåställiga, minskar i relativ frekvens mellan period 1 och period 3. Speciellt
de tvåställiga konstruktionerna DAT-ACK, DAT-NOM/ACK och DATIF/BS ökar avsevärt i period 3. Man skulle kunna förmoda att detta delvis
beror på att verbet dáma ’gilla, tycka om’ används mera frekvent i sista perioden, eftersom examinanderna ofta får uppgiften att göra en argumentationsanalys och alltså behöver beskriva olika personers åsikter. Vid en närmare
kontroll (jfr avsnitt 5.3.2.3) visar sig denna förklaring emellertid bara täcka
en liten del av fallen. När DAT-IF/BS går från en mycket låg nivå i period 1
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till att bli den mest frekventa opersonliga argumentramen i period 2 och 3 –
skillnaden är signifikant både mellan period 1 och 2 (p = 0.007) och mellan
period 1 och 3 (p = 0.007) – illustrerar det för övrigt samtidigt på ett intressant sätt att skribenternas meningsbyggnad blir mera hypotaktisk. Sammanfattningsvis kan utvecklingen av de olika opersonliga argumentramarnas
frekvens inte bekräfta delhypotesen att lågfrekventa kategorier bör tappa
ytterligare i frekvens över tid. Dels är de allra flesta värdena för låga för att
kunna generera några statistiskt signifikanta skillnader, dels kan man ana att
andra faktorer än bara frekvens spelar in just här.

8.2.5 Placering
Som tidigare framhållits (avsnitt 7.2.5 och 7.3.5) samvarierar variablerna
satsdelsstatus och placering i tämligen hög grad. När antalet dativsubjekt
ökar över tid bör det alltså även leda till att andelen dativled som placeras i
mittfältet ökar. Initialfältet är öppet även för andra led än subjekt, och överensstämmelsen behöver alltså inte vara lika stor här. Det måste betonas att
redovisningen i föregående tabell liksom i Tabell 46 nedan bara omfattar
potentiella dativkontexter som verkligen uppvisar entydigt markerad dativ.
Frågan huruvida dativled som placeras i initialfältet eller mittfältet med tiden
oftare får ändrad kasusmarkering återkommer jag till senare.
Tabell 46. Samtliga EDL indelade efter placering i satsen samt period
Period 1
Antal
Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

Period 2
Andel

20
9
511
540

4%
2%
95 %
100 %

Antal

Period 3
Andel

16
17
649
682

2%
3%
95 %
100 %

Antal

Andel
47
45
1210
1302

4%
4%
93 %
100 %

Som förväntat utifrån resultaten i föregående avsnitt visar Tabell 46 att placering av dativled i mittfältet blir vanligare med tiden; skillnaden mellan period 1 och period 3 är signifikant (p = 0.043). Ökningen av antalet dativled i
mittfältet är kontinuerlig, vilket stämmer tämligen bra med värdena för antalet dativsubjekt i Tabell 41. Initialfältet utnyttjas däremot, något överraskande, mindre för dativled i period 2 än i period 1 och 3 (skillnaderna är inte
statistiskt signifikanta). En närmare granskning visar att detta inte beror på
mindre variation av satsdelar i initialfältet – fördelningen mellan olika satsdelar är snarast jämnare i period 2 än i de andra perioderna. I stället tycks det
vara två tendenser som samverkar till resultatet: Mellan period 1 och 2 blir
det betydligt vanligare att dativsubjekt placeras i mittfältet i stället för i initialfältet, en tendens som sedan fortsätter fram till period 3. Andelen dativsubjekt som placeras i mittfältet är 31 % i period 1, 44 % i period 2 och 51 % i
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period 3. Den stora ökningen av antalet dativsubjekt kommer däremot först
mellan period 2 och 3, jfr Tabell 41 i avsnitt 8.2.3. I period 2 är alltså dativsubjekten fortfarande få, och de placeras gärna i mittfältet. Det lämnar initialfältet öppet för led som inte omfattas av min undersökning. När dativsubjekten i period 3 blir flera generellt blir det också flera som hamnar i initialfältet, trots att mittfältet är en populärare placering.

8.2.6 Diates
Som demonstrerat i avsnitt 7.2.6 finns det vid passivering många sätt att
behandla led som i den aktiva konstruktionen står i dativ. A priori skulle
man kunna tänka sig att mångfalden i färöiska uppstått under senare tid med
fastlandsskandinaviska språk (främst danskan) som förebild. Särskilt möjligheten att omvandla den aktiva konstruktionens indirekta objekt eller objektliknande adverbial till nominativsubjekt i passiv, som i nedanstående exempel, skulle rimligen kunna vara en sen innovation. Det första exemplet motsvarar den aktiva konstruktionen vísa e-m á e-t ’utpeka ngt för ngn’, där jag
analyserar vísa á som en partikelförbindelse (jfr diskussionen i avsnitt
6.2.10.2), dativledet som indirekt objekt och ackusativledet som direkt objekt. I exempel (123) har alltså det indirekta dativobjektet omvandlats till
nominativsubjekt i passiv. Exempel (124) motsvarar den aktiva konstruktionen flenna at e-m ’skratta åt ngn’, där dativledet är rektion i objektliknande adverbial. I exemplet har detta led omvandlats till nominativsubjekt i
passiv.
(123) hon vil fylgja vegnum, sum hon er blivin víst á [91-a1]
hon vill följa vägen, som honNOM är bliven visad på
’hon vill följa vägen som har blivit utpekad för henne’
(124) av tí at hann bleiv argaður og flentur at [93-j2]
av det att hanNOM blev retad och skrattad åt
’eftersom han blev retad och skrattad åt’

Effekten borde i så fall bli att antalet belägg med entydig dativ i passiv sats
minskar med tiden, eftersom det nu är nominativ som används i den potentiella dativkontexten. Ett alternativt, lika rimligt scenario vore att skribenterna
i allt större utsträckning undviker passiva konstruktioner, eftersom de upplevs som problematiska både vad gäller valet av subjekt och valet av kasus
på detta subjekt. Även det skulle leda till att en med tiden allt mindre andel
av dativleden återfinns i passiva satser. De faktiska förhållandena i mitt
material framgår av Tabell 47, där jag exkluderat de flesta satsförkortningar
på samma sätt som i Tabell 15 i avsnitt 7.2.6.
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Tabell 47. EDL i verbkonstruktion indelade efter diates samt period
Period 1

Period 2

Antal
Aktiv
Passiv
Totalt

Andel
469
42
511

Antal

92 %
8%
100 %

Period 3
Andel

595
43
638

93 %
7%
100 %

Antal

Andel
1105
97
1202

92 %
8%
100 %

Förhållandet mellan aktiv och passiv visar sig enligt Tabell 47 vara överraskande stabilt över tid; den lilla nedgången för passiv i period 2 är inte statistiskt signifikant. Det verkar alltså inte som att skribenterna i någon period
speciellt undviker passiv konstruktion, och heller inte att det skulle bli vanligare med tiden att dativled väljs till subjekt och då ersätts med nominativ i
passiv.
Utifrån detta resultat och resultatet för andelen dativsubjekt i föregående
avsnitt inställer sig frågan om det verkligen förhåller sig så som allmänt antas (jfr t.ex. Þráinsson m.fl. 2004, Henriksen 2000), att färöiskan är på väg
att få samma krav på subjekt i grundform som finns i de fastlandsskandinaviska standardspråken. För att ta reda på det har jag undersökt alla satser,
oavsett diates, med verbstyrt entydigt dativmarkerat led.38 Tabell 48 visar
andelen satser som har nominativsubjekt, antingen referentiellt eller expletivt, och andelen satser som saknar nominativsubjekt, antingen för att
subjektet står i dativ eller för att satsen är subjektslös. Inga dativled i satsförkortningar ingår här eftersom satsförkortning inte kan innehålla något subjekt, därav skillnaden i totalsumma mot föregående tabell.
Tabell 48. EDL i verbkonstruktion med finit verb indelade efter subjektets förekomst och art samt period
Period 1
Antal
Referentiellt
nominativsubjekt
Expletivt subjekt tað
Dativsubjekt
Subjekt saknas
Totalt

Period 2
Andel

480
6
13
6
505

95,0 %
1,2 %
2,6 %
1,2 %
100 %

Antal

Period 3
Andel

597
4
23
10
634

94,2 %
0,6 %
3,6 %
1,6 %
100 %

Antal
1091
5
72
22
1190

Andel
91,7 %
0,4 %
6,1 %
1,8 %
100 %

Tvärtemot förväntningarna visar Tabell 48 att andelen satser med referentiellt nominativsubjekt minskar kontinuerligt och statistiskt signifikant mellan
period 1 och 3 (p = 0.016). Andelen satser med expletivt subjekt minskar
också kontinuerligt, om än inte signifikant. Materialet kan alltså inte bekräfta
38

De direkt eller indirekt adjektivstyrda dativleden har lämnats utanför eftersom förhållandet
mellan subjekt och andra argument inte är relevant i adjektivfraser.
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att subjektstvånget skulle vara på väg att bli starkare i färöiskan. I stället
ökar andelen satser som har subjekt i dativ kontinuerligt och signifikant mellan period 1 och 3 (p = 0.004). Andelen subjektslösa satser ökar marginellt,
men denna förändring är inte statistiskt säkerställd. För att återvända till
bildningen av passiv tycks alltså de subjektslösa konstruktionerna och konstruktionerna med dativsubjekt som visats i avsnitt 7.2.6 inte vara rester av
ett försvinnande bruk, utan levande konstruktioner.

8.2.7 Lexikalisering
I avsnitt 7.2.7 redovisades andelen dativled som ingår i mer eller mindre
lexikaliserad konstruktion. Det kunde konstateras att dativ fortfarande måste
vara ett levande kasus i dagens färöiska, eftersom ca 62 % av alla belägg
härrör från icke lexikaliserade fraser. Det finns dock en möjlighet att friheten
i användningen minskat under den 60-årsperiod som studien omfattar, så att
andelen dativled som återfinns i lexikaliserade förbindelser ökar med tiden.
Tabell 49 och Tabell 50 visar utvecklingen i mitt material för reflexiva konstruktioner och partikelförbindelser. Den lilla skillnaden i totalsumma
gentemot föregående tabell beror på satsförkortningar av typen burtursæð
frá e-m ’bortsett från ngt’, där det inte går att urskilja diates, men däremot
exempelvis att verbkonstruktionen inte är reflexiv.
Tabell 49. EDL i verbkonstruktion indelade efter reflexiv/icke reflexiv konstruktion
samt period
Period 1
Antal
Reflexiv
Ej reflexiv
Totalt

Period 2
Andel

126
386
512

Antal

25 %
75 %
100 %

Period 3
Andel

140
499
639

22 %
78 %
100 %

Antal
190
1015
1205

Andel
16 %
84 %
100 %

Tabell 50. EDL i verbkonstruktion indelade efter förekomsten av verbpartikel samt
period
Period 1
Antal
Partikel
Ej partikel
Totalt

Period 2
Andel

109
403
512

21 %
79 %
100 %

Antal

Period 3
Andel

107
532
639

17 %
83 %
100 %

Antal
198
1007
1205

Andel
16 %
84 %
100 %

Åtminstone i 1900-talets färöiska studentexamensuppsatser finns ingen antydan om att dativen skulle trängas tillbaka till mer eller mindre lexikaliserade förbindelser. Både andelen reflexiva konstruktioner och andelen par266

tikelförbindelser minskar som framgår av Tabell 49 respektive Tabell 50
över tid. De reflexiva konstruktionerna minskar kontinuerligt och signifikant
mellan period 1 och 3 (p = 0.000), med det största tappet mellan period 2 och
3 (p = 0.001). Även partikelförbindelserna minskar kontinuerligt och signifikant mellan period 1 och 3 (p = 0.017). Man kan misstänka att de sjunkande
värdena för partikelförbindelser och reflexiva konstruktioner hänger samman
med förändringar i uppsatsernas texttyp och stil. Jag har gjort sonderingar
hos modersmålstalande färingar i 20-årsåldern, som hävdar att partikelförbindelser har en mera vardaglig klang än partikellös konstruktion, och att
reflexiv konstruktion har en jordnära och lätt ålderdomlig klang. Det kan
förklara varför sådana konstruktioner passar sämre när berättande texttyp är
utesluten, som i period 3. Bilden bekräftas ytterligare om man ser till beläggen som härrör från andra typer av lexikaliserade förbindelser. Deras andel
sjunker från period 1 och 2, där den ligger på ca 7 % av samtliga belägg med
entydigt markerad dativ, till period 3 där den ligger på ca 3 % – med reservation för att dessa lexikaliserade förbindelser inte urskilts lika systematiskt
som partikelförbindelser och reflexiva konstruktioner.

8.2.8 Slutsatser
Sett enbart till frekvensen av entydigt markerad dativ är det mycket få av
förändringarna över tid som motsvarar förväntningarna enligt hypoteserna så
som de specificerats i avsnitt 4.4.3. Antalet entydigt dativmarkerade led per
100 löpord är högre i period 3 än i period 1, vilket direkt motsäger hypotes 1.
De kontexter där dativen borde vara hotad enligt tidigare forskning uppvisar
i mitt material stigande frekvens av dativ från period 1 till period 3. Adjektivstyrd dativ blir sålunda vanligare trots att den bör vara lexikalt tilldelad
enligt generativ teori och trots att den är betydligt mindre frekvent än verbstyrd och prepositionsstyrd dativ, vilket alltså talar emot konstruktionsgrammatikens tes att kategoriers frekvens ska ha avgörande betydelse för
deras livskraft. Subjekt och direkta objekt i dativ blir vanligare trots att det
går emot förutsägelserna som faller ut både av den generativa beskrivningsmodellens distinktion mellan strukturell och lexikal kasustilldelning och av
konstruktionsgrammatikens usage-based model. Dativleden blir fler både i
initialfältet och i mittfältet. I mittfältet borde strukturell kasustilldelning
gynnas särskilt på bekostnad av lexikal kasustilldelning, då inte bara ledets
hierarkiska status i förhållande till övriga led i satsen, utan även ledets position i satsen talar för nominativ. Passiv är en lika vanlig dativkontext i period
3 som i period 1, trots att passiv av dativstyrande verb borde vara en problematisk syntaktisk bildning enligt tidigare forskning. Dativ förekommer med
tiden allt oftare i icke-lexikaliserade förbindelser och verkar alltså snarast
stärka sin position som levande kasus i färöiskan, tvärtemot förväntningarna.
Intressant och oväntat utifrån hypotes 2 är att många av de mera markerade konstruktionerna har sin frekvenstopp i period 2, medan de omarkerade
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strukturerna då ofta har sin lägsta notering. Så sjunker exempelvis andelen
prepositionsstyrd dativ drastiskt i period 2, medan de mera markerade alternativen, både verbstyrd och adjektivstyrd dativ, ökar kraftigt. I period 3
närmar värdena sig åter nivåerna i period 1, men utan att i regel nå ända
fram. Detta ger intrycket att skribenterna i period 2 varit särskilt uppmärksamma på de syntaktiska kontexter där dativen har ansetts hotad, vilket
också bekräftas av mönstren för under- och överanvändning, se nästa avsnitt,
8.3. En del av värdena i period 3 skulle kunna tyda på att språkbrukarna är
på väg att återvända till de principer för kasusval som rådde i period 1, men
samtidigt är vissa förändringar mera linjära över tid: Andelen dativled som
utgörs av första eller andra personens pronomen ökar kontinuerligt, de ickevalensbundna dativleden blir stadigt färre och dativsubjekten stadigt fler,
dativled i initialfältet eller mittfältet blir vanligare, och en allt mindre andel
av dativleden ingår i lexikaliserade förbindelser. Allt detta visar att period 3
inte bara representerar en återgång till förhållandena i period 1, utan även
berörs av nya utvecklingstendenser. Vilka detta kan vara blir tydligare genom undersökningen kring underanvändning och överanvändning av dativ,
som kommer att presenteras i följande avsnitt.

8.3 Över- respektive underanvändning av dativ
I avsnitt 8.1 klargjordes att både de potentiella dativkontexterna generellt
och leden som verkligen har entydig dativmarkering är fler per 100 löpord i
period 3 än i period 1. Ur den synpunkten verkar det som att dativen stärker
sin ställning i färöiskan. I avsnitt 8.2 visas dessutom att andelen entydigt
markerad dativ ofta ökar i de syntaktiska kontexter där den enligt tidigare
hypoteser borde vara mest hotad. Båda dessa förhållanden är klart oväntade.
Men i avsnitt 8.1 framgår också att andelen potentiella dativkontexter som
uppvisar entydigt markerat annat kasus än dativ är flest i period 3, vilket i
sig är mera i linje med förväntningarna även om skillnaden mellan period 1
och 3 inte är signifikant. I följande avsnitt kommer jag att redovisa mer detaljerat hur andelen underanvändning förändras med tiden, och speciellt lyfta
fram i vilka specifika syntaktiska kontexter underanvändningen av dativ
ökar. Jag kommer också att se på överanvändning av dativ, d.v.s. fall där
dativ mot normen (i första hand uttryckt i FO) används på bekostnad av något annat kasus.
Utifrån de resultat som hittills redovisats är två scenarier tänkbara. Förändringen i underanvändningen kan visa sig vara komplementär till förändringen av entydigt markerad dativ inklusive överanvändning, så att underanvändningen ökar där den entydiga dativen inklusive överanvändning minskar
och vice versa. Det skulle innebära att dativen konsekvent gynnas när en
variabel har ett visst värde, och konsekvent missgynnas när samma variabel
har ett annat värde. Ett sådant mönster skulle tyda på att dativens använd268

ningsområde håller på att omdefinieras – men inte nödvändigtvis krympa.
Minskningen av dativens frekvens i kontexter där variabel X har värde A
kan nämligen mycket väl uppvägas av en samtidig ökning av dativens frekvens i kontexter där samma variabel har värde B. Men det skulle också
kunna förhålla sig så att både underanvändning och överanvändning ökar i
samma kontexter. De överraskande höga värdena för entydig dativ i vissa
kontexter i avsnitt 8.2 skulle kunna bero på ökad överanvändning snarare än
ökad normenlig användning. Och ökande värden för entydig dativ, normenlig eller inte, kan visa sig uppvägas av en minst lika stor ökning av annat
kasus i samma kontexter. Det skulle i så fall antyda en växande osäkerhet i
kasusvalet generellt, som visar sig starkast i de kontexter som står närmast
på tur att förlora dativ. I tidigare forskning finns exempel på båda dessa scenarier, som jag i det följande kommer att referera till som komplementär
respektive identisk distribution.
Jag kommer alltså även i detta avsnitt att utgå från samma variabler som
hittills i kapitel 7–8 och i avsnitt 8.3.1–8.3.8 redovisa värdena för underanvändning och överanvändning för varje period separat. Beräkningarna har
gjorts på samma sätt som i avsnitt 7.3, men eftersom jag vill kunna presentera de tre perioderna sidan vid sida liksom i avsnitt 8.2 har jag av utrymmesskäl valt att redovisa enbart procentvärden för underanvändning och
överanvändning. I avhandlingens Bilaga finns det fullständiga underlaget i
form av tabeller med samma uppställning som i avsnitt 7.3. Där redovisas
alltså för varje period separat både absoluta tal och procentvärden för underanvändning, överanvändning och normenlig användning av dativ, och dessa
värden summeras. Hur tabellerna i den löpande texten och tabellerna i avhandlingens Bilaga förhåller sig till varandra kommer att förtydligas ytterligare i anslutning till Tabell 52 i avsnitt 8.3.1 nedan.
Det bör för övrigt påpekas att värdena för underanvändning och i synnerhet överanvändning generellt är mycket låga, vilket medför att jag, för att
ändå kunna visa den variation som finns mellan perioderna, anger procentvärden med en decimal. Vid läsningen av tabellerna i detta avsnitt måste
man samtidigt hålla i minnet att skillnaderna mellan perioderna med avseende på en enskild kategori överlag inte är statistiskt signifikanta på grund
av det låga absoluta antalet belägg. Så snart något värde är 0 blir det dessutom omöjligt att göra en jämförelse med hjälp av den statistiska metod som
tillämpats. När en enskild kategori undantagsvis uppvisar en signifikant förändring mellan två perioder anger jag detta med p-värde inom parentes som i
tidigare avsnitt. I övrigt får de värden som redovisas i tabellerna i avsnitt
8.3.1–8.3.8 ses som en fingervisning, men inte mer, om utvecklingen över
tid. I avsnitt 8.3.9 däremot presenteras beräkningar som utförts inte på enskilda kategorier, utan på de olika variablerna i sin helhet med hjälp av
VARBRUL. Där redovisas huruvida det skett några signifikanta förändringar
under min undersökningsperiod ifråga om variablernas inverkan på valet av
kasus i potentiella dativkontexter.
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Som utgångspunkt för avsnitt 8.3 visar jag inledningsvis det totala antalet
belägg på underanvändning och överanvändning i respektive period. Rubriken Andel står i Tabell 51 för andelen belägg med underanvändning respektive överanvändning av dativ, beräknat på periodens samtliga belägg med
entydig kasusmarkering.
Tabell 51. Underanvändning, överanvändning och normenlig användning av dativ i
samtliga EKL indelade efter period
Period 1
Antal
Underanvändning
Överanvändning
Normenlig användning
Totalt

Period 2
Andel

22
13
527
562

3,9 %
2,3 %
93,8 %
100,0 %

Antal

Period 3
Andel

15
14
668
697

2,2 %
2,0 %
95,8 %
100,0 %

Antal
68
47
1255
1370

Andel
5,0 %
3,4 %
91,6 %
100,0 %

Andelen underanvändning minskar enligt Tabell 51 mellan period 1 och
period 2 för att åter öka fram till period 3. Den sistnämnda skillnaden är
signifikant (p = 0.003), medan skillnaden mellan period 1 och 3 faller inom
den statistiska felmarginalen. Överanvändning tycks vara mera frekvent i
period 3 än i de två tidigare perioderna, men skillnaderna är inte signifikanta.
Detta tyder sammantaget på en starkare normmedvetenhet i period 2 och en
ökad osäkerhet i kasusvalet i period 3 – eller kanske rättare sagt kreativitet,
eftersom ökningen av överanvändning talar för att dativ motiveras på ett
annat sätt snarare än undviks i period 3. Eftersom skillnaderna mellan period
1 och 3 inte är signifikanta skulle man dock även kunna se resultatet som ett
tecken på en oväntad kontinuitet i kasusbruket. Period 1 och 3 skulle med
den synen representera ett ˮnormaltillståndˮ som period 2 bildar ett temporärt undantag ifrån. För övrigt bör det påpekas att dativ i de flesta syntaktiska
kontexter är en markerad form i förhållande till nominativ respektive ackusativ. Väljer språkbrukaren en markerad form bör det bero på att formen anses
fylla någon särskild semantisk eller stilistisk funktion. Därför har stigande
värden för överanvändning starkare implikationer än bibehållna värden för
underanvändning, som ju innebär att en omarkerad form ersätter en markerad form. På vilket sätt överanvändningen kan tänkas representera semantisk
motivering av kasusvalet återkommer jag till i kapitel 9, och en eventuell
stilistisk motivering för valet av dativ diskuterar jag i kapitel 10.

8.3.1 Dativledets struktur
Tidigare har det visat sig att andelen underanvändning är absolut lägst vid
första och andra personens pronomen i det totala materialet (avsnitt 7.3.1)
samt att andelen led med entydig dativ som utgörs av första eller andra personens pronomen ökar i period 3 (avsnitt 8.2.1). Skillnaden mellan person270

ligt pronomen i tredje person och nominalfras med annat huvudord än personligt pronomen var i avsnitt 8.2.1 störst i period 2 och minst i period 3.
Huruvida distributionen av belägg på underanvändning är komplementär till
eller identisk med distributionen av entydigt markerad dativ framgår av Tabell 52. I denna tabell liksom i följande tabeller i avsnitt 8.3 redovisas som
sagt endast procentandelen belägg med underanvändning respektive överanvändning av dativ. Detta gör att de tre perioderna kan presenteras sida vid
sida så att förändringen över tid lättare går att överblicka. Procentvärdena är
beräknade på periodens samtliga belägg med den aktuella strukturen och
entydig kasusmarkering, alltså på samma sätt som procentvärdena i Tabell
21 i avsnitt 7.3.1 ovan. I Tabell 68 i avhandlingens Bilaga återfinns en fullständig uppställning för varje period separat med samma utformning som
Tabell 21 i avsnitt 7.3.1. Där framgår alltså de absoluta värdena för underanvändning och överanvändning, liksom även värden för normenlig användning och de totalsummor som procentandelarna beräknats på. I följande avsnitt kommer samma redovisningsprincip att följas, utan att detta då påpekas
särskilt.
Tabell 52. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter ledets struktur samt period.
Underanvändning
Period 1
1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Annan nominalfras
Totalt

10,0 %
1,9 %
4,3 %
3,9 %

Period 2
0,0 %
0,9 %
2,4 %
2,2 %

Överanvändning
Period 3
0,0 %
5,0 %
5,4 %
5,0 %

Period 1

Period 2

Period 3

10,0 %
0,9 %
2,5 %
2,3 %

0,0 %
1,8 %
2,1 %
2,0 %

2,3 %
3,7 %
3,5 %
3,4 %

Tabell 52 visar att underanvändningen vid tredje persons pronomen och övriga nominalfraser följer den övergripande trenden med en viss nedgång i
period 2 och större uppgång i period 3. Det kan noteras att tredje personens
pronomen har en något lägre andel underanvändning än nominalfras som
inte är personligt pronomen i period 1 och 2, vilket antyder att huvudordets
ordklass faktiskt är relevant för kasusvalet under de två första perioderna. I
period 3 är denna skillnad mellan tredje personens pronomen och nominalfras som inte är personligt pronomen försvunnen. Det verkligt intressanta är
emellertid värdena för första och andra personens pronomen: Dessa följer
över huvud taget inte den överordnade trenden för underanvändning. Tvärtom tycks första eller andra personens pronomen vara en garant för att dativ
verkligen används i en potentiell dativkontext i period 2 och 3. (Den till synes dramatiska förändringen från 10 % till 0 % underanvändning mellan
period 1 och period 2 kan man bortse från som helt insignifikant, eftersom
värdet för period 1 bygger på ett enda belägg, jfr Tabell 68.) En möjlig tolkning av mönstret är att referentens animathet växer fram till en avgörande
variabel för kasusvalet – något som skiljer första och andra personens pro271

nomen från alla andra nominalfraser är ju att de alltid måste beteckna animata referenter, medan andra nominalfraser kan syfta på både animata och
inanimata referenter. För att kunna bekräfta det antagandet i sin starkaste
form skulle dock samtliga dativled, även de vars huvudord är något annat än
personligt pronomen, behöva klassas efter referentens animathet. Det har jag
inte haft möjlighet att göra.
Värdena för överanvändning styrker iakttagelsen att personligt pronomen
i första och andra person skiljer sig från andra typer av nominalfraser, då
överanvändning i samtliga perioder är minst vanligt på första och andra personens pronomen. (I period 1 driver visserligen ett enskilt belägg upp procentvärdet, men på grund av det låga antalet belägg i första och andra person
med entydig kasusmarkering totalt hamnar även 10 % inom felmarginalen.)
Däremot ligger värdena för tredje personens pronomen mycket nära värdena
för nominalfraser med annat huvudord än personligt pronomen. Sammantaget visar både över- och underanvändning att första och andra personens
pronomen verkar mycket konserverande på kasusvalet. Vidare tycks ordklassen på dativledets huvudord spela mindre roll för kasusvalet med tiden, medan animathet eventuellt får starkare inverkan.

8.3.2 Dativstyrande kategori
Den bild som tidigare tecknats av relationen mellan det styrande ordets ordklass och kasusvalet på argumenten har varit komplex. Verbstyrd entydigt
markerad dativ ökar å ena sidan i frekvens (avsnitt 8.2.2), men uppvisar å
andra sidan störst andel underanvändning i materialet i sin helhet (avsnitt
7.3.2). Prepositionsstyrd entydigt markerad dativ minskar över tid i frekvens
i förhållande till dativled som styrs av andra ordklasser (avsnitt 8.2.2), men
underanvändningen av dativ efter preposition i materialet i sin helhet är
måttlig (avsnitt 7.3.2). Adjektiv är den ordklass som mest konsekvent gynnar
dativ på dess argument: Entydig dativ efter adjektiv ökar över tid (avsnitt
8.2.2), underanvändningen är obefintlig och överanvändningen rekordhög –
inte bara på objekt utan även på objektliknande adverbial till adjektiv (avsnitt 7.3.2). De icke valensbundna dativleden visar ett liknande mönster som
prepositionsstyrd dativ efter verb: Svagt minskande frekvens för entydigt
markerad dativ (avsnitt 8.2.2), men mycket låg andel underanvändning (avsnitt 7.3.2). Frågan ställer sig om detta motsägelsefulla mönster är konstant
över tid, eller om det är resultatet av två överlappande tendenser. Tabell 53
ger vissa svar i frågan.
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Tabell 53. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter styrande kategori samt period.
Underanvändning
Period 1
Verb
Prep. efter verb
Ej valensb. dativled
Prep. efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

7,1 %
1,3 %
1,7 %
0,0 %
0,0 %
3,9 %

Period 2
2,2 %
2,2 %
1,5 %
2,6 %
0,0 %
2,2 %

Överanvändning
Period 3
7,4 %
2,6 %
1,0 %
5,1 %
0,0 %
5,0 %

Period 1

Period 2

1,6 %
2,2 %
1,7 %
13,0 %
0,0 %
2,3 %

1,9 %
1,3 %
4,5 %
2,6 %
0,0 %
2,0 %

Period 3
1,9 %
2,6 %
3,0 %
16,5 %
26,3 %
3,4 %

De verbstyrda dativleden ger, som synes i Tabell 53, en minst lika motsägelsefull bild när man jämför underanvändningen över tid som vid tidigare
beräkningar. I både period 1 och 3 är andelen underanvändning jämförelsevis hög. Period 2 däremot visar ett helt avvikande resultat: Underanvändningen av dativ minskar drastiskt samtidigt som entydigt markerad verbstyrd
dativ är som allra mest frekvent i denna period. I kapitel 10 kommer jag att
lansera hypotesen att det är en effekt av språkplanering när verbstyrd dativ
gynnas så konsekvent i period 2. Överanvändningen ligger konstant på strax
under 2 %, och dessa stabila värden bidrar alltså inte till att lösa gåtorna
kring den verbstyrda dativen.
För prepositionsstyrd dativ däremot avtäcker Tabell 53 en linjär utveckling i underanvändning, som är komplementär till utvecklingen i entydigt
markerad dativ: Oavsett om prepositionerna inleder objektliknande adverbial
till verb eller till adjektiv ökar andelen underanvändning kontinuerligt från
period 1 till period 3, samtidigt som alltså andelen entydigt markerad dativ
minskar något, åtminstone för prepositionsfraserna efter verb. Att prepositionsstyrd dativ missgynnas över tid är oväntat i stort sett oavsett teoretisk
utgångspunkt (se dock Sandøy 2005 som visar att ackusativ breder ut sig
efter prepositionerna fyri samt við i några av deras användningar). Överanvändningen i prepositionsfras ökar visserligen svagt, från 2,2 % i period 1
över lägsta värdet 1,3 i period 2 till 2,6 % i period 3, men den lilla skillnaden
mellan period 1 och 3 kan inte uppväga tendensen som syns i de övriga beräkningarna. Däremot sticker överanvändningen på prepositionsfras efter
adjektiv ut i det övriga mönstret: Den ligger på 13,0 % i period 1 och hela
16,5 % i period 3, med ett fall till 2,6 % i period 2. Även om värdena bygger
på mycket låga absoluta antal, jfr Tabell 69, ger de en antydan om att dativ
också på sikt tenderar att gynnas vid adjektiv, oavsett om styrningen medieras av en preposition eller ej.
Bortsett från överanvändningen verkar förhållandena för adjektiven annars vara i princip konstanta över tid. Objekt till adjektiv tycks vara en
mycket stabil syntaktisk kontext, då det, som redan konstaterats i avsnitt
7.3.2, inte finns några exempel på underanvändning i materialet. Överanvändning är också okänd ända fram till period 3, då plötsligt fem belägg på
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överanvändning dyker upp, vilket innebär så mycket som 26,3 % av periodens objekt till adjektiv. I ljuset av detta är den ökande andelen överanvändning vid prepositionsstyrd dativ efter adjektiv kanske inte lika förvånande. Det kan här vara värt att lyfta fram att Reinhammar (1988a, 1988b)
även i svenska och norska dialekter hittar en del exempel där adjektiv som
tidigare haft andra konstruktioner börjar konstrueras med dativobjekt.
Huruvida utvidgningen av kategorin bygger på samma egenskaper hos adjektiven i färöiska som i svenska och norska dialekter återkommer jag till i
kapitel 9.
Även för icke valensbunden dativ verkar förhållandena tämligen stabila,
då de ytterst fåtaliga exemplen på underanvändning av dativ vid icke valensbundna led är tämligen jämnt fördelade över perioderna. Ska man ana någon
tendens är det en långsam minskning i andelen underanvändning över hela
60-årsperioden. Samtidigt minskar användningen av icke valensbunden dativ
över tid i förhållande till antalet valensbundna dativled, jfr avsnitt 8.2.2.
Utifrån detta mönster kan man misstänka att en allt större del av de icke valensbundna dativleden som används i färöiskan ingår i lexikaliserade förbindelser. Det typiska när syntaktiska konstruktioner befinner sig på reträtt är
att de bevaras längst i lexikaliserade uttryck. Där kan arkaismerna bli mycket
långlivade, då lexikaliseringen i princip hindrar morfologisk eller syntaktisk
variation. En större andel lexikaliserade uttryck bör alltså ge mindre underanvändning av dativ, vilket är vad vi ser i period 3. Å andra sidan är detta
den enda kategori under variabeln dativstyrande kategori där överanvändningen faktiskt är högst i den annars mycket normmedvetna period 2: Från
måttliga 1,7 % i period 1 stiger andelen överanvändning vid icke valensbundna dativled till 4,5 % i period 2, för att sjunka till 3,0 % i period 3. Om
språkplanering ligger bakom de överlag sjunkande värdena för under- och
överanvändning i period 2, så bör alltså icke valensbunden dativ ha setts som
något skyddsvärt.

8.3.3 Satsdelsfunktion
Undersökningen av dativbruket i relation till satsdelsfunktion har hittills,
precis som undersökningen av dativstyrande kategori, givit något motstridiga
resultat: Dativsubjekten ökar i antal, men andelen underanvändning är också
högst där. Fri dativ minskar i frekvens generellt, men har också mycket låg
andel underanvändning. Dativ på rektion i objektliknande adverbial minskar
i period 2 för att åter öka i period 3; direkta och indirekta dativobjekt visar
precis motsatt mönster. Dativobjekten är fler i period 3 än period 1, men
åtminstone direkt objekt har tämligen hög andel underanvändning i materialet i sin helhet. Överanvändningen varierar mycket lite mellan olika satsdelsfunktioner beräknat på hela materialet. I detta avsnitt kontrolleras om
den skenbara inkonsekvensen kan bero på att genomsnittsvärdena för underoch överanvändning i hela materialet (avsnitt 7.3.3) döljer olika tendenser i
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de olika perioderna, som stämmer bättre med utvecklingen över tid för de
entydigt dativmarkerade leden (avsnitt 8.2.3). Tabell 54 visar hur procentandelen underanvändning respektive överanvändning av dativ för varje satsdelsfunktion förändrats över tid.
Tabell 54. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter satsdelsfunktion samt period.
Underanvändning
Period 1
Rektion i obj.likn. advl
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensbundet led
Subjekt
Totalt

1,2 %
9,9 %
0,0 %
1,7 %
13,3 %
3,9 %

Period 2
2,3 %
2,7 %
1,7 %
1,5 %
0,0 %
2,2 %

Överanvändning
Period 3
2,9 %
6,9 %
3,4 %
1,0 %
17,2 %
5,0 %

Period 1

Period 2

3,2 %
2,5 %
0,0 %
1,7 %
0,0 %
2,3 %

1,5 %
1,8 %
0,0 %
4,5 %
13,0 %
2,0 %

Period 3
4,5 %
3,5 %
1,5 %
3,0 %
1,1 %
3,4 %

Enligt Tabell 54 ser procentvärdena för underanvändning i period 1 ut så
som förväntat enligt tidigare studier på fastlandsskandinaviska språk: Underanvändningen är störst vid de satsdelar som först förlorar dativen i fastlandsskandinaviska språk, nämligen subjekt och direkt objekt. Vid de övriga satsdelarna, som behåller dativ längre i fastlandsskandinaviska språk, är underanvändningen mycket låg. Detta ger alltså bilden av ett språk som bara precis påbörjat processen att förlora dativ som levande kasus.
Den bilden förändras drastiskt och överraskande i period 2. Det är just
den satsdel som hade högst värden för underanvändning i period 1, nämligen
subjekt, som har allra lägst värden i period 2. Även direkta objekt, där dativen i period 1 såg ut att vara hotad, har en avsevärt lägre andel underanvändning i period 2. Indirekt objekt och rektion i objektliknande adverbial däremot upplever en långsam ökning av andelen underanvändning.
I period 3 är ordningen återställd i så måtto att subjekten och de direkta
objekten åter har högst andel underanvändning av dativ. De direkta objekten
når dock inte upp i samma andel underanvändning som i period 1, vilket
leder till att skillnaden mellan period 1 och 3 blir statistiskt signifikant
(p = 0.013). Detta ger bilden av en pågående förändring som blivit bruten
eller åtminstone kraftigt försenad genom något slags extraordinära omständigheter i period 2. Subjekten å sin sida visar en ökning av underanvändningen inte bara gentemot period 2 utan även mot period 1 (skillnaden mellan
period 1 och 3 är emellertid inte signifikant). Här kan man kanske föreställa
sig att den pågående utvecklingen visserligen hejdats under en period men
nu åter fortsätter.
Hypoteserna om vilka satsdelar som bör vara utsatta för förändring
speglas sammanfattningsvis ganska väl i skillnaden i underanvändning mellan period 1 och 3. Den satsdel som bör vara den första att förlora dativ,
nämligen subjekt, uppvisar också den största ökningen av underanvändning.
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De satsdelar som påverkas senare i förloppet enligt tidigare studier uppvisar
överlag en långsam och jämn ökning av underanvändning. Enda brottet i
mönstret står de direkta objekten för, då underanvändningen där minskar
mellan period 1 och 3. Detta kan ses som en kvarvarande effekt av den förvånande undantagssituationen i period 2. Där minskar underanvändningen
extremt kraftigt på just de satsdelar som hade högst andel underanvändning i
period 1. I kapitel 10 kommer jag som tidigare nämnt att föreslå språkplanering som den bakomliggande orsaken till en del av de udda resultaten för
period 2. Jag tänker mig att de kontexter där dativen upplevts som hotad har
varit föremål för skribenternas särskilda medvetenhet, kanske på grund av
riktad undervisning. Andra kontexter följer däremot den ˮnaturligaˮ utvecklingen mot större variation/osäkerhet i kasusbruket. Om detta stämmer bör
överanvändningen ha en något så när komplementär distribution i förhållande till underanvändningen.
Mönstret för överanvändning underbygger i ganska hög grad tolkningen
av period 2 som en period med exceptionell grammatisk konservatism.
Framför allt ökar överanvändningen på subjekt drastiskt från 0 % i period 1
till hela 13,3 % i period 2, vilket alltså innebär att dativ inte bara restaureras,
utan till och med används hyperkorrekt i denna i ett längre perspektiv förmodligen utsatta syntaktiska funktion. I föregående avsnitt konstaterades att
samma sak sker med icke valensbunden dativ. I den mindre hotade funktionen rektion sjunker i stället överanvändningen mellan period 1 och 2 från
3,2 % till 1,5 %. I period 3 sjunker överanvändningen åter på subjekt och
icke valensbunden dativ. Så långt har överanvändningen en komplementär
distribution i förhållande till underanvändningen.
Bilden kompliceras emellertid något då överanvändningen på rektion ökar
till 4,5 % i period 3. Detta är det högsta värdet bland alla satsdelar i den perioden, som dessutom helt tar ut underanvändningen på 2,9 %. Samtidigt
ökar även andelen överanvändning på direkt objekt från 2,5 % i period 1 via
lägstanivån 1,8 % i period 2 till 3,5 % i period 3. Båda delarna är oväntade
utifrån mina tidigare resultat: Om entydigt markerad dativ minskar och underanvändning ökar för rektionernas del skulle man ju förvänta sig att överanvändningen gick ner. Och om period 3 är den period då ˮordningen återställsˮ och dativsubjekt och direkta dativobjekt åter framstår som så hotade
som de borde vara enligt generativ teori eller konstruktionsgrammatiken, så
skulle överanvändningen minska även på direkta objekt. Det motsägelsefulla
mönstret får tills vidare tolkas som en ökad allmän osäkerhet i kasusvalet i
dessa två syntaktiska funktioner.
Den enda satsdelsfunktion där knappast någon osäkerhet märks av är indirekt objekt. Här är inte bara underanvändningen, utan även överanvändningen i stort sett obefintlig (0 % i period 1 och 2; 1,5 % i period 3) och förändras inte signifikant över tid. Värdena kan inte bekräfta att semantisk kasustilldelning skulle öka överlag; om det vore så att exempelvis rollen
MOTTAGARE förknippades allt starkare med dativ, så borde överanvändning276

en på indirekta objekt öka tydligare med tiden. I vilken utsträckning och i
vilka kontexter kasusvalet kan vara på väg att bli semantiskt motiverat
kommer att diskuteras vidare i avsnitt 9.2.2.

8.3.4 Argumentram
I avsnitt 7.3.4 granskade jag normbrotten fördelade på olika argumentramar
och förvånades över att andelen underanvändning var störst i några av de
konstruktioner som var mest frekventa, tvärtemot vad man skulle vänta sig
utifrån konstruktionsgrammatikens usage-based model. Här kan det därför
vara relevant att redovisa huruvida detta udda mönster är konstant över tid,
eller om det är typiskt för det äldre eller det nyare materialet. Jag börjar som
vanligt med de övergripande kategorierna tvåställiga personliga konstruktioner, treställiga konstruktioner och opersonliga konstruktioner, se Tabell
55.
Tabell 55. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter konstruktionstyp samt
period.
Underanvändning
Period 1
Tvåställig personlig
Treställig personlig
Opersonlig
Totalt

8,0 %
0,4 %
8,6 %
4,0 %

Period 2
3,1 %
1,6 %
0,0 %
2,2 %

Överanvändning
Period 3

Period 1

Period 2

Period 3

6,2 %
2,2 %
12,4 %
5,0 %

2,4 %
1,1 %
0,0 %
1,5 %

2,1 %
1,0 %
2,6 %
1,6 %

2,0 %
2,8 %
1,8 %
2,3 %

Skillnaden som i Tabell 55 syns mellan period 1 och 3 vad gäller underanvändning i tvåställiga personliga konstruktioner bekräftar iakttagelsen i avsnitt 8.2.4 att denna kategori inte utvecklas så som vore förväntat utifrån
usage-based model. Dativ generellt uppträder enligt Tabell 42 allt mera frekvent i denna kontext, som är mindre vanlig än dels treställiga konstruktioner med dativ, dels tvåställiga konstruktioner med ackusativobjekt. Dessutom
visar alltså Tabell 55 att andelen underanvändning över tid minskar i tvåställig personlig konstruktion. Andelen överanvändning är i stort sett oförändrad. Den sammantagna bilden är att dativ idag inte är hotad i tvåställig personlig konstruktion. I treställig personlig konstruktion är förhållandena nästan omvända. Denna mest frekventa kategori minskar något över tid (se Tabell 42), och som framgår av Tabell 55 ökar samtidigt andelen
underanvändning svagt men kontinuerligt; skillnaden mellan period 1 och
period 2 är till och med signifikant (p = 0.039). Den enda förändring över tid
som stämmer med usage-based model för denna kategori är utvecklingen av
andelen överanvändning, som ökar något från period 1 till period 3. De opersonliga konstruktionerna slutligen uppvisar ett motsägelsefullt mönster. Av
Tabell 42 framgick att kategorin ökar i frekvens över tid, vilket i sig är ovän277

tat. Samtidigt visar emellertid Tabell 55 att andelen underanvändning ökar
från period 1 till period 3, vilket bättre motsvarar förutsägelserna. Andelen
överanvändning fluktuerar en del, men eftersom de absoluta värdena är så
låga går det inte att dra några säkra slutsatser av dessa värden. För övrigt är
det påfallande hur värdena för period 2 går tvärtemot vad som tycks vara den
övergripande trenden. I just period 2 är underanvändningen lägst och överanvändningen högst för opersonliga konstruktioner, som utifrån tidigare
forskning kan förväntas utgöra en hotad dativkontext. Liknande ser det ut för
de tvåställiga personliga konstruktionerna. Dessa beräkningar, liksom många
andra i avhandlingen, tyder alltså på att period 2 representerar en tid då skribenterna medvetet eller omedvetet månar särskilt om dativen i de kontexter
där den borde vara som mest hotad. De delvis överraskande och motsägelsefulla värdena för dessa tre övergripande typer av argumentramar motiverar
en närmare granskning av de specifika argumentramarna inom varje kategori, vilken presenteras i Tabell 56, Tabell 57 och Tabell 58.
Tabell 56. Normbrott. EKL i tvåställig personlig verbkonstruktion indelade efter
argumentram samt period.
Underanvändning
Period 1
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

13,3 %
0,0 %
2,4 %
0,0 %
8,0 %

Period 2
3,0 %
5,6 %
3,1 %
0,0 %
3,1 %

Överanvändning
Period 3
8,5 %
5,7 %
4,0 %
0,0 %
6,2 %

Period 1

Period 2

Period 3

1,8 %
7,7 %
2,4 %
0,0 %
2,4 %

2,4 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
2,1 %

2,8 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %
2,0 %

Tabell 57. Normbrott. EKL i treställig personlig verbkonstruktion indelade efter
argumentram samt period.
Underanvändning
Period 1
NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt
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0,9 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,4 %

Period 2
1,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,6 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
1,6 %

Överanvändning
Period 3
3,1 %
9,1 %
0,0 %
0,0 %
1,9 %
0,0 %
1,1 %
0,0 %
0,0 %
2,2 %

Period 1

Period 2

Period 3

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,6 %
0,0 %
0,0 %
1,1 %

1,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %

2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
16,7 %
4,3 %
0,0 %
0,0 %
2,8 %

Tabell 58. Normbrott. EKL i opersonlig verbkonstruktion indelade efter argumentram samt period.
Underanvändning
Period 1
PPdat
PPdat-ÖBL
DAT
DAT-ÖBL
NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
DAT-ACK
DAT-NOM
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Totalt

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
7,1 %
0,0 %
50,0 %
0,0 %
0,0 %
33,3 %
0,0 %
0,0 %
8,6 %

Period 2
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Överanvändning
Period 3
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
7,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
17,4 %
20,9 %
0,0 %
0,0 %
12,4 %

Period 1

Period 2

Period 3

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
12,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,6 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
25,0 %
1,8 %

En av de intressantaste iakttagelserna man kan göra i Tabell 56, Tabell 57
och Tabell 58 är hur många lågfrekventa argumentramar, och särskilt då
opersonliga konstruktioner, som är helt stabila över alla perioder i den meningen att de saknar både underanvändning och överanvändning. Det är i
stort sett bara tre av alla opersonliga argumentramar där dativ underanvänds,
nämligen NOM-DAT, DAT-NOM/ACK och DAT-IF/BS (DAT-ACK uppvisar också hög andel underanvändning i period 1, men detta värde bygger
på bara ett enda belägg och är därför inte särskilt tillförlitligt). Bland dessa
har NOM-DAT och DAT-IF/BS varit utsatta kontexter redan från period 1.
DAT-NOM/ACK däremot får en hög del underanvändning först i period 3;
innan dess är denna argumentram mycket stabil. Mönstret kan tolkas så att
språkbrukarna känner ett allt större behov av entydig kasusmarkering på
samtliga argument för att kunna identifiera en opersonlig konstruktion korrekt. Den osäkerhet som länge existerat när ett av argumenten är ett icke
kasusmarkerat led sprider sig i period 3 även till de fall där ett av argumenten har tvetydig kasusmarkering. Det verkar preliminärt som om förekomst
eller avsaknad av entydig kasusmarkering på samtliga argument förhållandevis starkt påverkar valet av kasus i dativkontext, och det vore mycket intressant att i framtiden undersöka närmare exakt hur stark denna faktor är i förhållande till de variabler som jag beaktat i mina VARBRUL-analyser.
Vad gäller argumentramar med förhållandevis hög frekvens minskar underanvändningen för argumentramarna NOM-DAT och DAT-IF/BS, medan
den ökar eller är i princip oförändrad för alla andra konstruktioner. Resultatet kan tolkas som att det udda mönstret som föll ut för materialet i sin helhet
i avsnitt 7.3.4, där underanvändningen är störst på de mest frekventa argumentramarna inom respektive kategori, är på väg att jämnas ut med tiden.
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Indirekt ger det ett svagt stöd för att en kategoris relativa frekvens avgör dess
livskraft, då underanvändningen minskar på den mest frekventa argumentramen åtminstone bland de personliga tvåställiga respektive de opersonliga
konstruktionerna, samtidigt som underanvändningen ökar i de mindre frekventa konstruktionerna.
Detta stöd för usage-based model skulle stärkas ytterligare om överanvändningen uppvisade en komplementär fördelning i förhållande till underanvändningen. Det visar sig verkligen att överanvändningen ökar för den
mest frekventa konstruktionen inom åtminstone en av de övergripande kategorierna, nämligen personliga tvåställiga konstruktioner: NOM-DAT visar
högre andel överanvändning i period 3, medan andelen överanvändning
minskar för övriga tvåställiga personliga konstruktioner. Även bland de treställiga konstruktionerna ökar överanvändningen av den mest frekventa argumentramen, NOM-DAT-ACK, från 0 % i period 1 till 2,3 % i period 3,
men här ökar överanvändningen även bland några av de mindre frekventa
treställiga konstruktionerna, jfr Tabell 57. De treställiga konstruktioner utöver NOM-DAT-ACK som uppvisar överanvändning är sådana där dativledet
är rektion i prepositionsfras, en kontext som jag tidigare i detta avsnitt har
visat gynnar dativ över tid. Överanvändning i just prepositionsfras går igen
även bland de opersonliga konstruktionerna, där överanvändning annars är
nästan obefintlig.
Sammantaget måste man säga att förändringen av underanvändning och
överanvändning i olika specifika kasusramar något så när motsvarar förutsägelserna i usage-based model, då det syns en viss tendens till att underanvändningen minskar och överanvändningen ökar i den mest frekventa konstruktionen inom varje övergripande kategori. Tendensen är alls inte undantagslös, men åtminstone värdena för konstruktionen NOM-DAT utgör ett
skolexempel på det resultat man som konstruktionsgrammatiker skulle vänta
sig – så länge man ser dativkonstruktionerna som enbart konkurrerande
sinsemellan. Betraktar man dativ som konkurrerande med andra kasus är
mönstret däremot överraskande, vilket jag får anledning att återkomma till i
kapitel 9. För övrigt visar i synnerhet genomgången av under- och överanvändning i relation till både satsdelsfunktion och argumentram att en
granskning av de tre perioderna var för sig är nödvändig – genomsnittsvärdena för hela materialet, som presenterats i kapitel 7, kamouflerar avsevärda
förändringar över tid.

8.3.5 Placering
Dativledets placering har i kapitel 7 visat sig ha en avgörande inverkan på
kasusvalet. Visserligen framgår det i avsnitt 8.2.5 att entydigt markerad dativ
blir något vanligare med tiden framför allt i mittfältet, men samtidigt är andelen underanvändning mycket hög i initialfältet och i mittfältet sett till
materialet som helhet. Den höga andelen underanvändning i mittfältet kan
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tolkas som att strukturell kasustilldelning har vunnit mark på bekostnad av
lexikal kasustilldelning. För att kunna bekräfta den tolkningen bör man
emellertid helst kunna visa att ökningen av underanvändning i initialfältet
och ökningen av underanvändning i mittfältet representerar två skilda utvecklingar. Underanvändningen av dativ i initialfältet kan nämligen inte utan
vidare förklaras som en förstärkning av strukturell kasustilldelning. Kasustilldelningen sker tidigare i processen, innan ledet topikaliseras, och enligt de
grundläggande principerna borde kasusmarkeringen, oavsett om den är
strukturell eller lexikal, inte påverkas av flytten till initialfältet. Andelen
underanvändning av dativ borde alltså vara lika stor för samma satsdelsfunktion oavsett om ledet står kvar i mittfältet/i slutfältet eller om ledet flyttas till initialfältet. Tabell 59 visar andelen underanvändning av dativ i olika
placeringar fördelat på de tre perioderna och ger viktiga svar i frågan
huruvida underanvändningen i mittfältet och underanvändningen i initialfältet representerar samma eller olika utvecklingar.
Tabell 59. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter ledets placering i satsen samt
period.
Underanvändning
Period 1
Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

0,0 %
25,0 %
3,6 %
3,9 %

Period 2
0,0 %
5,6 %
2,1 %
2,2 %

Överanvändning
Period 3

Period 1

Period 2

Period 3

25,4 %
22,4 %
3,1 %
5,0 %

15,0 %
0,0 %
1,9 %
2,3 %

18,8 %
5,6 %
1,5 %
2,0 %

1,6 %
0,0 %
3,7 %
3,4 %

Det som omedelbart påkallar uppmärksamhet i Tabell 59 är att andelen dativled som får annat kasus i initialfältet ökar dramatiskt från 0 % i period 1
och 2 till 25 % i period 3. Mittfältet uppvisar däremot en tämligen stor andel
underanvändning redan i period 1; underanvändningen minskar sedan drastiskt i period 2, för att i period 3 åter stiga till liknande nivåer som i period 1.
Ett exempel från period 1 kan illustrera hur inte initialfältet, men däremot
subjektsplatsen i mittfältet förknippas med nominativ. De båda beläggen
innehåller samma verb och härstammar från samma skribent:
(125) Føroyum manglar væl útdannaður [sic] forrætningsmenn [47-c3]
FäröarnaDAT saknar väl utbildade affärsmänACK/NOM
’Färöarna saknar väl utbildade affärsmän’
(126) Hesar menn mangla vit also, men vónandi fara teir at koma [47-c3]
Dessa mänACK saknar viNOM alltså, men förhoppningsvis kommer de att komma
’Dessa män saknar vi alltså, men förhoppningsvis kommer de att komma’
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Dativled med placering i slutfältet följer den allmänna trenden med något
mindre andel underanvändning i period 2 än i både period 1 och 3 (skillnaden mellan period 2 och 3 är signifikant, p = 0.028). Det intressantaste är
emellertid att underanvändningen samtidigt är signifikant lägre i slutfältet
period 3 än i period 1 (p = 0.020). Andelen underanvändning totalt ökar, om
än inte signifikant, från period 1 (3,9 %) till period 3 (5,0 %), jfr Tabell 51 i
början av avsnitt 8.3. När underanvändningen i slutfältet samtidigt minskar
signifikant visar det alltså att dativ i allmänhet snarast står starkare i period 3
än i period 1 – över 90 % av alla dativled står ju just i slutfältet, jfr avsnitt
7.2.5 och 8.2.5. Parallellt verkar det dock uppstå en tendens att undvika dativ
i initialfältet och mittfältet.
Resultatet kan tolkas som att subjektsplatsen i mittfältet redan i period 1
är starkt förknippad med annat kasus än dativ, nämligen nominativ. Nedgången för underanvändningen i mittfältet i period 2 hänger samman med
nedgången för underanvändning på subjekt, som redovisades och diskuterades något i föregående avsnitt. I initialfältet däremot börjar dativ inte missgynnas förrän i period 3. Detta ger stöd för att underanvändningen av dativ i
mittfältet och underanvändningen av dativ i initialfältet reflekterar två olika
tendenser. Om underanvändningen av dativ i mittfältet beror på att strukturellt kasus tenderar att ersätta lexikalt kasus, så kan man också konstatera att
den principen varken förstärkts eller försvagats under den tid undersökningen omfattar (bortsett från den allmänt avvikande period 2).
Tendensen att dativ ersätts med ackusativ eller nominativ i initialfältet
verkar däremot vara relativt ny. Bilden förstärks av att andelen överanvändning i initialfältet minskar kraftigt i det nyaste materialet: Från 15 % i period
1 och närmare 19 % i period 2 sjunker överanvändningen till knappt 2 % i
period 3. Dessa värden bör tas med en nypa salt på grund av det låga antalet
belägg totalt. Det är dock symptomatiskt att de exempel som visar överanvändning av dativ i satsdelsfunktioner där detta kasus enligt normen är
otänkbart (subjekt till kopulaverb respektive bisatsinledande subjekt i starkt
lexikaliserad konstruktion, jfr exempel (115) respektive (117) i slutet av
avsnitt 7.3.4) båda gäller led i initialfältet och båda härstammar från period
2. Allt tyder alltså på att det i denna period verkligen fanns en ovanligt stark
tendens till både korrekt och hyperkorrekt användning av dativ i initialfältet.
Hur man teoretiskt ska tolka utvecklingen är inte självklart; jag kommer att
göra vissa försök i avsnitt 9.2.1.3 och 9.3. Det kan dock vara värt att betona
att andelen dativled med bibehållen kasusmarkering som placeras i initialfältet faktiskt ökar i förhållande till andra placeringar från period 1 till period 3.
Den minskade överanvändningen och ökade underanvändningen i period 3
kompenseras nämligen av att antalet dativsubjekt samtidigt ökar (jfr diskussionen i avsnitt 8.2.5). Den totala positiva evidens för dativ i initialfältet som
språkbrukaren/språkinläraren får minskar alltså inte mellan 1940-tal och
1990-tal även om det tycks bli vanligare att dativmarkeringen går förlorad
vid topikalisering.
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8.3.6 Diates
Tidigare har konstaterats att diates inte har någon kraftig inverkan på kasusvalet sett till materialet i sin helhet (avsnitt 7.3.6 och 7.3.10), och att fördelningen av entydigt dativmarkerade led mellan aktiv och passiv är i stort sett
konstant över tid (avsnitt 8.2.6). Jag vill ändå, med tanke på de delvis överraskande förändringarna som framkom för satsdelsfunktionernas del i avsnitt
8.3.3 ovan, kontrollera om även underanvändning och överanvändning är
jämnt fördelade över perioderna. Tabell 60 visar förändringen i andelen
normbrott över tid. Liksom i Tabell 30 inkluderar beräkningarna endast dativled i verbkonstruktioner, och satsförkortningar utan agentadverbial har
uteslutits.
Tabell 60. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter diates samt period.
Underanvändning
Period 1
Aktiv
Passiv
Totalt

4,3 %
2,3 %
4,1 %

Period 2
2,3 %
0,0 %
2,1 %

Överanvändning
Period 3
5,1 %
4,9 %
5,1 %

Period 1

Period 2

Period 3

1,6 %
2,3 %
1,7 %

2,0 %
2,3 %
2,0 %

2,1 %
4,9 %
2,3 %

Även Tabell 60 med sin indelning efter diates visar det numera välbekanta
mönstret med en nedgång av underanvändningen i period 2 följt av en uppgång i period 3, oavsett om diatesen är aktiv eller passiv. Med avseende på
utvecklingskurvornas riktning ger undersökningen alltså inga särskilda ledtrådar trots att värdena inte är helt konstanta över tid. I stället kan man se på
avståndet mellan kurvan för aktiv och kurvan för passiv: I avsnitt 7.3.6 förvånades jag nämligen över att underanvändningen var större i aktiv än i passiv. En uppdelning efter perioder visar att värdena för aktiv och passiv närmar sig varandra tack vare att andelen underanvändning i passiv är högre i
period 3 än i period 1. Det i sig skulle kunna tolkas som bevis för att passiv i
stigande grad upplevs som en problematisk syntaktisk kontext, där dativen är
hotad. Men tolkningen kompliceras av att även överanvändningen ökar i
passiv i period 3. Från att ha legat på 2,3 % i både period 1 och period 2
stiger andelen överanvändning i passiv till 4,9 % i period 3. Detta är den
enda tydliga förändring som sker över tid när överanvändning relateras till
diates.

8.3.7 Lexikalisering
I avsnitt 7.3.7 konstaterades att skillnaden i underanvändning och överanvändning mellan partikelförbindelser och andra verbkonstruktioner var försumbar. Reflexiva konstruktioner däremot inverkar klart konserverande på
kasusbruket, så att både under- och överanvändning är mindre vanliga där än
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i andra konstruktioner. En granskning av de tre perioderna var för sig visar
att förhållandet är konstant över tid, se Tabell 61 och Tabell 62.
Tabell 61. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter reflexiv/icke reflexiv
konstruktion samt period.
Underanvändning
Period 1
Reflexiv
Ej reflexiv
Totalt

0,0 %
5,4 %
4,1 %

Period 2
1,4 %
2,3 %
2,1 %

Överanvändning
Period 3
1,0 %
5,8 %
5,0 %

Period 1

Period 2

Period 3

0,0 %
2,5 %
1,9 %

0,0 %
2,5 %
2,0 %

0,5 %
2,6 %
2,3 %

Reflexiva konstruktioner uppvisar som sagt generellt mycket få normbrott.
Att underanvändningen i reflexiv konstruktion stiger i period 2 enligt Tabell
61 ger dock ett svagt men intressant stöd för min tidigare iakttagelse att
normbrotten i period 2 är flest i kontexter där dativen inte uppfattats som
hotad och där uppmärksamheten hos skribenten därför kanske varit lägre.
Överanvändningen är så gott som helt konstant över tid både för reflexiva
konstruktioner (0–0,5 %) och för icke-reflexiva konstruktioner (2,5–2,6 %).
Tabell 62. Normbrott. EKL i verbkonstruktion indelade efter förekomsten av verbpartikel samt period.
Underanvändning
Period 1
Partikel
Ej partikel
Totalt

4,4 %
4,0 %
4,1 %

Period 2
1,8 %
2,2 %
2,1 %

Överanvändning
Period 3
5,3 %
5,0 %
5,0 %

Period 1

Period 2

Period 3

3,5 %
1,4 %
1,9 %

2,8 %
1,8 %
2,0 %

2,9 %
2,2 %
2,3 %

Tabell 62 visar ingen påfallande skillnad i underanvändning mellan partikelförbindelse och partikellös verbkonstruktion i någon av perioderna. Den
förändring som syns mellan perioderna är alltså enbart en reflex av mönstret
för underanvändning generellt. Överanvändningen minskar en aning bland
partikelförbindelserna från 3,5 % i period 1 till 2,8 % i period 2 och 3. Bland
de partikellösa konstruktionerna sker däremot en kontinuerlig, svag ökning
av andelen överanvändning från 1,4 % i period 1 till 2,2 % i period 3. Förändringarna är sammantaget mycket små och bekräftar bara att partikelförbindelse inte är en konstruktion som gynnar dativ i någon särskild utsträckning.

8.3.8 Kön
I avsnitt 7.3.8 konstaterades att kvinnor, något förvånande, har större andel
underanvändning än män i materialet som helhet. Eftersom kvinnor brukar
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välja högstatusvarianter i högre grad än män framkastades tanken att det
skulle kunna finnas konkurrerande statussystem, så att alltså brott mot den
officiella språknormen har status eller åtminstone inte är statussänkande i
vissa sammanhang. Vad kan fördelningen av normbrotten över tid säga i
frågan? I Tabell 63 redovisas normbrotten fördelade på kön och period.
Tabell 63. Normbrott. Samtliga EKL indelade efter skribentens kön samt period.
Underanvändning
Period 1
Kvinnor
Män
Totalt

5,4 %
3,6 %
3,9 %

Period 2
2,1 %
2,2 %
2,2 %

Överanvändning
Period 3
5,4 %
4,4 %
5,0 %

Period 1

Period 2

Period 3

6,3 %
1,3 %
2,3 %

1,7 %
2,2 %
2,0 %

3,4 %
3,5 %
3,4 %

Det mest iögonenfallande i Tabell 63 är hur hastigt kvinnornas underanvändning går ner i period 2, så pass att andelen till och med är aningen lägre
än männens. I övrigt ligger kvinnorna alltid högre än männen i andelen underanvändning, men det kan noteras att avståndet mellan könen är signifikant större i period 1 än i period 3 (p = 0.003). Nästan exakt samma mönster
gäller för överanvändningen. Där ligger kvinnorna högt över männen i period 1 med 6,3 % överanvändning mot männens 1,3 %. I period 2 sjunker
kvinnornas andel överanvändning drastiskt till 1,7 %, medan männen faktiskt ökar sin andel till 2,2%. I period 3 har könen nästan exakt samma andel
överanvändning: 3,4 % för kvinnorna och 3,5 % för männen. Fördelningen
av underanvändning och överanvändning mellan könen stärker framför allt
uppfattningen att det allmänt mera normenliga kasusbruket i period 2 skulle
kunna vara en effekt av språkplanering: Kvinnorna, som i språksociologiska
undersökningar ofta visat sig vara snabbast att anamma statusvarianter, är de
som förändrar sitt bruk av dativ överlägset mest i period 2. När språkplaneringen i period 3 är inne i ett mindre aktivt skede tillåter sig kvinnorna åter
något flera normbrott. Att kvinnor i period 1 har så hög andel av både underoch överanvändning skulle slutligen kunna bero på att kvinnor i denna tidiga
period inte hade någon stark tradition av fri läsning och eget skrivande. Om
kvinnorna endast kommit i kontakt med ett begränsat antal skriftspråkliga
förebilder, kanske bara den litteratur som lästs obligatoriskt i skolan, är det
inte underligt att deras eget skriftspråk reflekterar en viss osäkerhet alternativt talspråksnormen i deras närområde. För övrigt tror jag att många av de
egenheter som kasusbruket i period 1 uppvisar, för båda könens del, beror på
att den färöiska kulturen var betydligt mindre skriftspråklig i period 1 än i
senare perioder, främst förstås period 3. Detta återkommer jag till i kapitel
10.
I avsnitt 7.3.8 presenterades även fördelningen av underanvändning och
överanvändningen över texttyper. Denna fördelning är inte relevant att redovisa för varje period för sig, eftersom endast en texttyp förekommer i period
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3, jfr avsnitt 5.3.2.2. Förlusten är ringa då texttyp inte visade sig ha någon
stark inverkan på kasusvalet i materialet i sin helhet, jfr VARBRULanalysen som redovisades i avsnitt 7.3.10.

8.3.9 Variablernas inbördes styrka
När nu utvecklingen av under- och överanvändning över tid redovisats och i
någon mån diskuterats för varje variabel för sig återstår att jämföra variablernas inbördes styrka för att kunna avgöra vilka som är verkligt avgörande
för kasusvalet i de olika perioderna. I förlängningen är målet att se om kasusvalet motiveras på något annat sätt i slutet av perioden 1940–1999 än i
början, vilket i så fall skulle ha viktiga teoretiska implikationer. Jag har alltså
gjort ytterligare VARBRUL-analyser av materialet indelat efter period, i
grunden efter samma principer som analysen av materialet i sin helhet, jfr
avsnitt 7.3.10. Den beroende variabeln är som i föregående analys entydigt
markerad dativ/underanvändning av dativ; andra alternativ uteslöts redan vid
analys av hela materialet och är ännu mera otänkbara när materialet ska delas in i mindre delar. Heller inte med +/– dativ som beroende variabel har det
emellertid varit möjligt att analysera varje period för sig, eftersom materialet
i allmänhet och antalet underanvändningar av dativ i synnerhet i period 1
respektive 2 är så litet att beräkningarna strandar. Materialet från period 1
och 2 har därför slagits samman i en enda VARBRUL-analys. Materialet
från period 3 är däremot tillräckligt för att analyseras separat i VARBRUL. I
det följande ska jag jämföra resultaten från dessa två analyser. Det ska medges att det inte är optimalt att slå samman period 1 och 2 med tanke på att
genomgången av underanvändning i avsnitt 8.3.1–8.3.8 ovan ofta visat att
den stora skillnaden i själva verket ser ut att bestå mellan period 2 å ena sidan och period 1 och 3 å andra sidan. Nu är detta ändå av tekniska skäl nödvändigt, och om VARBRUL-analyserna trots allt visar en skillnad mellan
period 1–2 och period 3 väger det resultatet desto tyngre.
Eftersom materialet i vardera analysen nu bara är hälften så stort som det
som ingick i analysen i avsnitt 7.3.10 har vissa ytterligare inskränkningar i
antalet faktorer och faktorgrupper behövt göras. Framför allt är variabeln
dativstyrande kategori svår att använda i en jämförelse över tid. Antalet underanvändningar vid objekt till adjektiv var 0 i alla perioder, och denna faktor kan alltså inte användas i en VARBRUL-analys. Beläggen skulle ändå
kunna komma med om man slog samman denna faktorgrupp med en annan,
men det finns ingen lämplig kandidat för det: Att slå ihop faktorerna direkt
adjektivstyrd dativ och prepositionsstyrd dativ efter adjektiv, så som gjorts i
den föregående VARBRUL-analysen, är inte rimligt när det nu visat sig (jfr
avsnitt 8.3.2 ovan) att utvecklingen av underanvändning i prepositionsfras
efter adjektiv har betydligt större affinitet med den i prepositionsfras efter
verb än med direkt adjektivstyrda dativled. För övrigt är förmodligen förlusten med att utesluta variabeln dativstyrande kategori liten, då den inte faller
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ut som någon signifikant variabel sett till materialet i sin helhet, jfr avsnitt
7.3.10.
Även variabeln dativledets struktur är problematisk i period 3, då det inte
finns ett enda belägg för underanvändning på första eller andra personens
pronomen. Eftersom variabeln ovan i avsnitt 7.3.1, 8.2.1 och 8.3.1 visat sig
ge starkt utslag på bruket av dativ kan den emellertid omöjligen strykas ur
VARBRUL-analysen. Det vore inte heller rimligt att slå samman första och
andra personens pronomen med andra personliga pronomen, eftersom undersökningen hittills visat att dessa skiljer sig väsentligt åt och viktiga slutsatser
skulle gå förlorade om inte distinktionen upprätthölls. Detta har jag löst med
att lägga in ett fiktivt exempel på underanvändning vid första persons pronomen för period 3, så att beräkningen ändå låter sig göras. Knepet diskuteras hos Guy & Bayley (1995) och Paolillo (2002:165–166), som menar att
det är tillåtligt när andra möjligheter har uttömts och under förutsättning att
man klart deklarerar metoden och följderna. Mitt fiktiva exempel är kodat så
att det inte påverkar några andra faktorgrupper än den som syftar till dativledets form. Det bör också betonas att detta tillagda exempel inte leder till
större, utan till mindre skillnad mellan faktorerna under faktorgruppen dativledets struktur i period 3, så att den förändringstendens jag vill fånga alltså
på inget sätt överdrivs. För övrigt skulle man kunna tänka sig att slå samman
tredje personens pronomen och nominalfraser med annat huvudord än personligt pronomen till en och samma faktor, eftersom värdena för underanvändning åtminstone i period 3 är identiska. Jag har avstått från det med
motiveringen att det ändå finns en skillnad mellan kategorierna både vad
gäller andelen underanvändning i period 1 och 2 och vad gäller utvecklingen
av entydigt markerad dativ över alla tre perioder.
Slutligen har antalet faktorer i faktorgruppen placering minskats, så att
jämförelsen nu görs mellan placering i initialfältet eller mittfältet å ena sidan
och placering i slutfältet å andra sidan. Detta bör inte ge någon större informationsförlust, eftersom andelen av både entydigt markerad dativ och
underanvändning åtminstone i period 3 är mycket likartad i dessa två placeringar, jfr avsnitt 8.3.5.
Med dessa anpassningar av material och metod gav VARBRUL-analysen
av å ena sidan materialet från period 1 och 2, å andra sidan period 3 det resultat som presenteras i Tabell 64 och Tabell 65. Uppställningen följer
samma principer som i Tabell 36, se förklaringarna i avsnitt 7.3.10.
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Tabell 64. Samtliga faktorgruppers inverkan på sannolikheten att dativ används i
potentiell dativkontext i period 1 och period 2 sammanlagt enligt VARBRUL-analys
Faktorgrupp

Faktor

Satsdel

Indirekt objekt
Rektion
Icke valensbunden dativ
Subjekt
Direkt objekt
Spännvidd

Reflexiv
konstruktion

Reflexiv
Ej reflexiv
Spännvidd

Sannolikhetsvärde

Andel belägg
med dativ i %

Antal belägg
med dativ

.66
.59
.56
.35
.30

99,0
98,2
98,4
94,7
94,3

194
503
124
36
365

.74
.43

99,3
96,3

266
885

35

31

Dativledets
struktur

3 pers. pron.
1 eller 2 pers. pron.
Övrigt

[.74]
[.47]
[.45]

98,6
95,7
96,8

216
22
984

Diates

Passiv
Aktiv

[.65]
[.49]

98,8
96,8

85
1064

Placering

Slutfältet
Initialfältet/mittfältet

[.51]
[.36]

97,2
93,9

1160
62

Partikelförbindelse

Partikelförbindelse
Övrigt

[.57]
[.49]

96,9
97,0

216
935

[.51]
[.48]

97,2
96,8

888
334

Skribentens kön Man
Kvinna
N = 1259; Input = 0,978

Det som omedelbart kan konstateras är att resultatet av de två analyserna i
Tabell 64 och Tabell 65 skiljer sig åt, både vad gäller vilka faktorgrupper
som faller ut som signifikanta och vad gäller deras inbördes ordning. I period
1–2 visar sig bara två variabler inverka signifikant på kasusvalet, nämligen
satsdel och reflexiv konstruktion. Att satsdelsfunktionen bör ha inverkan på
kasusvalet tycks givet utifrån i stort sett all tidigare forskning, oavsett teoretisk inriktning, om man utgår ifrån att språket inte är fullständigt statiskt.
Likaså är det helt väntat att dativ konserveras på reflexivt pronomen när
detta led är lexikaliserat i en reflexiv konstruktion, både med tanke på vad
begreppet lexikalisering i sig innebär och med tanke på de resultat som redovisats i tidigare avsnitt. Period 1–2 tycks alltså representera ett mycket tidigt
stadium i en eventuell avveckling eller omdefinition av dativen, där fortfarande inga nya motiveringar för kasusvalet gör sig gällande. Det kan dock
noteras att dativledets struktur hamnar högst bland de icke-signifikanta faktorgrupperna, med en tämligen stor spännvidd mellan högsta och lägsta sannolikhetsvärde. Det kan ge en liten antydan om den framtida utvecklingen.
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Tabell 65. Samtliga faktorgruppers inverkan på sannolikheten att dativ används i
potentiell dativkontext i period 3 enligt VARBRUL-analys
Faktorgrupp

Faktor

Dativledets
struktur

1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Övrigt
Spännvidd

Sannolikhetsvärde

Andel belägg
med dativ i %

Antal belägg
med dativ

.92
.59
.43

98,9
95,0
94,6

87
229
986

.56
.08

96,9
76,0

1210
92

.76
.59
.50
.41
.35

99,0
97,1
82,8
96,6
93,1

99
560
72
196
375

.74
.45

99,0
94,2

190
1015

Skribentens kön Man
Kvinna

[.54]
[.47]

95,6
94,6

524
777

Partikelförbindelse

Partikelförbindelse
Övrigt

[.54]
[.49]

94,7
95,0

198
1007

Diates

Passiv
Aktiv

[.54]
[.50]

95,1
94,9

97
1105

Placering

Satsdel

Reflexiv
konstruktion

Slutfältet
Initialfältet/mittfältet
Spännvidd
Icke valensbunden dativ
Rektion
Subjekt
Indirekt objekt
Direkt objekt
Spännvidd
Reflexiv
Ej reflexiv
Spännvidd

49

47

41

32

N = 1370; Input = 0,972

I period 3 är det dubbelt så många faktorgrupper som inverkar signifikant på
kasusvalet, och de två som var ensamt signifikanta för period 1–2, satsdel
och reflexiv konstruktion, hamnar först på plats tre och fyra trots att bådas
styrka, uttryckt i spännvidden mellan högsta och lägsta sannolikhetsvärde,
ökat. I stället seglar dativledets struktur upp som den starkaste variabeln, tätt
följd av placering, som låg långt nere i hierarkin i period 1–2. Detta måste
sägas vara ett remarkabelt resultat: Färöiskan verkar inom loppet av ca 20 år,
mellan 1970-talet och 1990-talet, få en delvis ny motivering av kasusbruket.
Hur resultatet ska förklaras i generativa termer är inte uppenbart. Att variabeln placering blir starkare beror som visats i avsnitt 8.3.5 inte på att någon
känd kasustilldelningsprincip förstärks: Skillnaden mellan period 1 och 2 å
ena sidan och period 3 å andra sidan gäller kasusbruket i initialfältet, en position där ingen kasustilldelning sker enligt generativ teori. Uppgången för
variabeln dativledets form däremot kan eventuellt tolkas som en uppgång för
en typ av semantisk kasustilldelning, då första och andra personens pronomen alltid betecknar en animat aktant, och animata aktanter i allmänhet intar
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andra semantiska roller än inanimata. När slutligen styrkan hos variabeln
satsdel ökar, inte relativt men absolut, skulle det kunna tas till intäkt för att
strukturell kasustilldelning är på frammarsch, men här krävs en noggrannare
granskning på detaljnivå.
Själva förändringarna är lättare att beskriva inom det konstruktionsgrammatiska systemet. När dativ missgynnas allt tydligare i initialfältet beror det på att detta kasus är det minst frekventa i initialfältet. Hela satsen kan
ses som en schematisk konstruktion, där varje plats är förknippad med en
typisk form och ett typiskt innehåll. Den mest frekventa kasusformen i initialfältet är nominativ följt av ackusativ, medan dativ är mindre frekvent. Enligt usage-based model bör en mera frekvent konstruktion attrahera medlemmar från en mindre frekvent konstruktion, vilket innebär att nominativ/ackusativ bör öka i förhållande till dativ i initialfältet. På liknande sätt
skulle uppgången för variabeln dativledets form, om den antas korrelera med
semantisk roll, och förstärkningen av variabeln satsdel kunna beskrivas i
konstruktionsgrammatiska termer: Både satsdelsfunktion och semantisk roll
utgör definierande delar av en argumentstrukturkonstruktion, och en argumentstrukturkonstruktion kan attrahera nya medlemmar grundat på den ena
eller båda dessa egenskaper. Det måste för övrigt också hållas i minnet att
variabeln argumentram, som är särskilt relevant inom konstruktionsgrammatiken, inte har kunnat utnyttjas i VARBRUL-analysen. Det som är
svårt att förklara med hjälp av konstruktionsgrammatiken är varför det är just
dessa förändringar som syns i 1900-talets färöiska, och inte andra tänkbara
utvecklingar. Varför börjar språkbrukarna ta mera fasta på semantiken än på
satsdelsfunktionen, som inom konstruktionsgrammatiken brukar betraktas
som en lika framträdande sida av en argumentstrukturkonstruktion? Vad är
det som gör att den mera schematiska konstruktionen av satsen ganska plötsligt får större genomslag på bekostnad av den mindre schematiska argumentstrukturkonstruktionen? Diskussionen om hur resultaten av VARBRULanalysen och övriga resultat i detta kapitel ska tolkas i ljuset av både generativ grammatik och konstruktionsgrammatik, med sidoblickar till jämförande
nordisk språkhistoria, kommer att fortsätta i kapitel 9.

8.3.10 Slutsatser
Jämfört med undersökningen av entydigt markerad dativ (avsnitt 8.2) ger
den granskning av underanvändning och överanvändning av dativ som presenterats hittills i avsnitt 8.3 något flera väntade resultat. Framför allt stämmer det med förutsägelserna inom tidigare forskning att dativ underanvänds
mera i period 3 än i period 1, vilket innebär ett visst stöd för hypotes 1 även
om skillnaden inte är statistiskt signifikant. Däremot är det inte väntat att
även överanvändningen ökar över samma tidsintervall. Överraskande utifrån
hypotes 2, men inte utifrån resultaten i avsnitt 8.2, är att period 2 avviker
starkt från de två övriga perioderna och generellt visar lägre andel av både
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under- och överanvändning. Ett återkommande mönster i just period 2 är att
underanvändningen minskar och överanvändningen ökar i de syntaktiska
kontexter där dativen kan ha upplevts som hotad, t.ex. vid dativsubjekt och
vid direkta objekt i dativ. I kontexter där dativens ställning förväntas vara
stark kan underanvändningen öka och överanvändningen minska i period 2,
så som vid rektion. När skribenterna, och då i särskilt hög grad kvinnorna
(jfr avsnitt 8.3.8), verkar ha en förstärkt uppmärksamhet på vissa utsatta
konstruktioner (jfr avsnitt 8.3.3) underbygger det min tidigare förmodan att
språkplanering kan ha spelat en stark roll i period 2.
Bortsett från de speciella förhållandena i period 2 är en del värden för under- respektive överanvändning förvånansvärt stabila, vilket ger en bild av
grammatisk kontinuitet snarare än förändring. Framför allt verkar första och
andra personens pronomen konsekvent mycket konserverande på kasusbruket. Underanvändning och överanvändning av dativ har vid de övriga värdena av denna variabel en identisk distribution, så att båda i genomsnitt ökar
i period 3. När värdena för just första och andra personens pronomen ligger
stabilt på en mycket låg nivå innebär det alltså att avståndet mellan dessa och
andra typer av nominal växer. I passiv av dativstyrande verb, som är en syntaktiskt komplicerad konstruktion, har underanvändning och överanvändning
i stället en komplementär distribution på så vis att underanvändningen är
högre i aktiv och överanvändningen högre i passiv i samtliga peerioder. Det
ger mot förmodan ingen tydlig bild av att passiv missgynnar dativ mera med
tiden. Den roll som konstruktionernas lexikaliseringsgrad spelar förblir
tvärtemot förväntningarna också konstant: Partikelförbindelse påverkar inte
kasusvalet alls, medan reflexiv konstruktion konsekvent konserverar kasusbruket. Slutligen ligger underanvändningen på exakt samma nivå för kvinnor
i period 3 som i period 1. Ifråga om normbrott sker emellertid den förändringen att könen närmar sig varandra med tiden, tack vare att männen ökar
sin andel underanvändning och kvinnorna minskar sin andel överanvändning; redan i period 2 är skillnaderna mellan könen marginella.
Andra variabler visar tydligare förändringstendenser, som bara i viss mån
överensstämmer med hypotes 3. Den allra kraftigaste utvecklingen står variabeln placering för: Från att knappast ha påverkat kasusvalet alls ger placering i initialfältet 25 % underanvändning av dativ i period 3. I avsnitt 7.4
drogs slutsatsen att förutsägelsen i avsnit 4.4.3 om effekterna av topikalisering varit för svagt formulerad. Denna slutsats kan alltså här nyanseras till
att förutsägelsen inte bekräftas alls för period 1 och 2, men däremot bekräftas över förväntan i period 3. Placering i mittfältet missgynnar dativ lika
starkt i period 1 som i period 3. Den sistnämnda tendensen kan inom generativ teori beskrivas som att strukturellt kasus ersätter lexikalt kasus, men det
är något oväntat att tendensen inte stärks över tid. Huruvida den ökande underanvändningen i initialfältet kan beskrivas med hjälp av distinktionen mellan strukturellt och lexikalt kasus är däremot oklart och kommer att diskuteras vidare i kapitel 9. Variabeln satsdelsfunktion ökar inte fullt så kraftigt i
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styrka som man skulle kunna förmoda utifrån hypotes 3. Subjekten uppvisar
visserligen större andel underanvändning i period 3 än i period 1, vilket kan
tolkas som att strukturellt kasus enligt förutsägelserna konkurrerar ut lexikalt
kasus. Men för de direkta objekten, som också lär ha lexikalt kasus, är
mönstret det omvända; i bästa fall kan värdena tolkas som att utvecklingen
här är fördröjd. På både rektion och på indirekta objekt, som ibland antas ha
strukturellt kasus, ökar andelen underanvändning. Samtliga de här nämnda
utvecklingarna är svårförklarade även utifrån konstruktionsgrammatikens
usage-based model, i och med att de mest frekventa kategorierna ofta verkar
vara mera utsatta för reduktion än mindre frekventa kategorier. Däremot
stämmer det med vissa förutsägelser inom både generativ teori och konstruktionsgrammatik när semantiken tycks få något större inverkan på kasusvalet,
jfr förutsägelserna i avsnitt 4.4.3. Personligt pronomen i första och andra
person, som alltid syftar på animata aktanter, verkar som sagt mera konserverande på kasusvalet än andra nominal. Samtidigt underanvänds dativen
minst och överanvänds mest på objekt till adjektiv, som också i regel är animata. Dessutom minskar underanvändningen, samtidigt som överanvändningen ökar, vid icke valensbundna dativled, där kasusmarkeringen per definition bör vara semantiskt motiverad.
En VARBRUL-analys med de flesta av de genomgångna variablerna bekräftar att dels variabeln dativledets struktur, som kan tänkas representera
semantisk motivering av kasusvalet, dels variabeln placering står för den
största förändringen mellan period 1–2 och period 3. Dessa variabler är inte
signifikanta i period 1–2, men blir plötsligt de två starkaste variablerna i
period 3. Det är mycket intressant att några av de utifrån tidigare forskning
svagast formulerade förutsägelserna alltså visar sig vara de som tydligast
bekräftas av min kvantitativa studie. Variabeln satsdelsfunktion stärks också
något i den sista perioden, samtidigt som variabeln reflexiv konstruktion är
oförändrad. Övriga variabler är inte signifikanta i någon av perioderna. I den
följande sammanfattningen av hela kapitel 8 kommer förändringen av dativens under- och överanvändning över tid att sammanhållas med förändringen
av de entydigt dativmarkerade ledens fördelning över olika syntaktiska kontexter.

8.4 Sammanfattning
I kapitel 8 har jag lyft fram förändringar i kasusvalet över tid, baserat dels på
materialets samtliga entydigt dativmarkerade led (avsnitt 8.2), dels på normbrott i form av underanvändning respektive överanvändning av dativ (avsnitt
8.3). Resultaten har kontinuerligt sammanhållits med resultat från kapitel 7.
Detta avsnitt kommer därmed att tjäna som en sammanfattning av hela den
kvantitativa undersökningen i relation till hypoteserna som formulerats i
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avsnitt 4.4.3. Jag låter följaktligen dessa viktiga slutsatser ta relativt stort
utrymme.
En av de mest grundläggande iakttagelserna är att andelen entydigt markerade dativled i förhållande till antal löpord är förvånansvärt konstant över
tid. Mina resultat motsäger alltså hypotes 1, att dativens frekvens skulle
minska generellt. Tvärtom är dativens frekvens högre i slutet än i början av
den undersökta 60-årsperioden. Diagram 1 visar grafiskt förändringen mellan period 1 (1940–1944), period 2 (1965–1974) och period 3 (1990–1999).
Motsvarande värden återfinns i Tabell 38 i avsnitt 8.1 ovan.
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Period 1

Period 2

Period 3

Diagram 1. Antal entydigt dativmarkerade led per 100 löpord

Som framgår av Diagram 1 är antalet entydigt dativmarkerade led i förhållande till antal löpord förvånansvärt stabilt över tid; eventuellt skulle man
kunna urskilja en svag tendens att dativ blir mera frekvent. När det gäller
andelen normbrott i potentiella dativkontexter har det tidigare konstaterats
att andelen underanvändning generellt är förvånansvärt låg utifrån antagandet att dativ är på väg att reduceras. Andelen underanvändning ökar heller
inte signifikant mellan period 1 och period 3 så som man hade haft anledning
att vänta sig. Skillnaden i andel överanvändning mellan period 1 och period
3 faller inom den statistiska felmarginalen, men den något överraskande
tendens man ändå kan ana är att överanvändning liksom underanvändning av
dativ blir vanligare i period 3, jfr Diagram 2.

293

% underanvändning

% överanvändning

6
5
4
3
2
1
0
Period 1

Period 2

Period 3

Diagram 2. Andel normbrott i förhållande till totalt antal potentiella dativkontexter
med entydig kasusmarkering

Det mest påfallande i Diagram 2 är att utvecklingen uppenbart inte är linjär,
tvärtemot hypotes 2, utan att period 2 avviker från de två övriga perioderna.
Skillnaden mellan period 2 och period 3 vad gäller underanvändning är signifikant (p = 0.005). Denna V-formade kurva återkommer vid de flesta variabler som underanvändning av dativ relateras till, jfr tabellerna i avsnitt 8.3.
Då de flesta grammatiska modeller för språkförändring förutsätter en något
så när linjär utveckling över tid är det troligt att de mycket avvikande förhållandena i period 2 kommer att kräva en förklaring utöver de inomsystematiska modeller som prövas i kapitel 9. Baserat bland annat på det
faktum att kvinnorna, som i variationslingvistiska studier ofta visat sig vara
mest benägna att anamma nya högstatusvarianter, leder den plötsliga förändringen i period 2, har jag preliminärt föreslagit att en mycket aktiv språkplanering kan ha bidragit till resultatet.
Om dativens generella frekvens är överraskande stabil över tid, så har
emellertid kapitel 8 visat att det på en mera detaljerad nivå finns väsentliga
skillnader mellan period 1, period 2 och period 3. Dessa skillnader är som
förväntat enbart kvantitativa, inte kvalitativa: Dativen har fram till 1990-talet
inte förlorat några av de syntaktiska funktioner den hade på 1940-talet, och
inga nya funktioner tycks heller ha tillkommit. Däremot syns förändringar i
de olika funktionernas frekvens. Här jämför jag period 1 och 3, eftersom
period 2 som nämnt ofta uppvisar avvikande mönster. Förvånande nog visar
sig dativens frekvens då öka från 1940-talet till 1990-talet i många av de
kontexter där den enligt tidigare forskning borde vara hotad, såsom på subjekt (en signifikant ökning mellan period 1 och 3, p = 0.005) och direkt objekt. Vice versa minskar frekvensen i några av de kontexter där dativ borde
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gynnas över tid, så som på indirekt objekt och rektion. När det gäller rektion
i objektliknande adverbial till verb är minskningen mellan period 1 och 3
signifikant (p = 0.019). Hypotes 3 motsägs alltså klart av resultaten i avsnitt
8.2.
När det gäller underanvändning av dativ visade avsnitt 7.3 att sådana
normbrott mot förmodan inte är vanligast i de dativkontexter som utpekats
som hotade enligt hypotes 3, om man ser till materialet i sin helhet. Utifrån
resultaten i avsnitt 8.3 kan man konstatera att det heller inte finns någon
tendens till att mönstren för underanvändning skulle komma att motsvara
hypotes 3 bättre med tiden. Andelen underanvändning är visserligen, enligt
förväntningarna, en aning högre i period 3 än i period 1, men skillnaden är
inte signifikant. Särskilt tydligt kommer förväntningarna på skam i period 2.
Vid variabeln satsdel sjunker underanvändningen sålunda i period 2 i just de
kontexter där dativ enligt hypotes 3 borde vara mest hotad, nämligen vid
subjekt och direkt objekt. Jämfört med period 1 stiger underanvändning å
andra sidan i de kontexter där dativen borde bevaras bäst enligt hypotes 3,
nämligen vid indirekt objekt och rektion. Samtidigt stiger för övrigt andelen
överanvändning på subjekt, medan den sjunker på rektion. Detta exempel
illustrerar hur starkt period 2 avviker från period 1 och 3, och ger återigen
vid handen att interna förklaringar till utvecklingen knappast kommer att
räcka till.
En sådan systemintern mekanism som ändå prövats mot resultaten för period 1 och 3 representerar konstruktionsgrammatikens usage-based model,
som i grova drag förutsäger att frekventa kategorier bör öka ytterligare i
frekvens med tiden och uppvisa låg andel underanvändning, medan lågfrekventa kategorier bör minska ytterligare och ha hög andel underanvändning.
Denna förutsägelse stämmer alltså uppenbarligen inte in på period 2. Men
heller inte om man ser period 2 som ett undantag och jämför bara period 1
och 3 visar sig principen stämma särskilt väl. Bland alla variabler som presenteras i avsnitt 8.2 händer det exempelvis bara i tre fall att den kategori
som uppvisar allra högst tokenfrekvens faktiskt ökar ytterligare i frekvens
över tid, nämligen verbstyrd dativ (i Tabell 40), icke reflexiv verbkonstruktion (i Tabell 49) och partikellös verbkonstruktion (i Tabell 50). De två sistnämnda fallen är dessutom irrelevanta, eftersom kategoriernas frekvens här
förväntas vara en svagare faktor än lexikalisering, jfr avsnitt 4.2.4.
Det verkar alltså vara andra faktorer än de mest förväntade som leder till
att dativbruket förändras över tid – att det förändras signifikant har redan
konstaterats i och med VARBRUL-analysen i avsnitt 7.3.10. Nya VARBRUL-analyser på period 1 och 2 å ena sidan39 och period 3 å andra sidan
visar att det är delvis nya faktorer som blir avgörande i period 3. Diagram 3
visar förändringarna i de olika variablernas inbördes styrka, illustrerat ge39

Det har som sagt av statistiska skäl inte varit möjligt att göra fullständiga VARBRULanalyser för period 1 och period 2 separat.

295

nom spännvidden mellan högsta och lägsta sannolikhetsvärde för respektive
faktorgrupp. Ju större spännvidd, desto starkare påverkar variabeln valet av
kasus. I period 1 och 2 har spännvidden för variablerna dativledets struktur
och placering satts till noll eftersom de inte signifikant påverkar kasusvalet.
60
50
Satsdelsfunktion
40
Reflexiv
konstruktion

30

Dativledets struktur
20
Placering

10
0
Period 1 och 2

Period 3

Diagram 3. Spännvidd mellan högsta och lägsta sannolikhetsvärde inom signifikanta
faktorgrupper enligt VARBRUL-analys

Som synes i Diagram 3 blir dativledets struktur, från att inte ha haft någon
signifikant inverkan på kasusvalet i period 1 och 2, den allra starkaste variabeln i period 3. På första och andra personens pronomen ersätts dativ då
aldrig med annat kasus, medan tredje personens pronomen och andra typer
av nominalfraser uppvisar genomsnittlig andel underanvändning av dativ.
Detta skulle kunna tolkas så att semantisk motivering av dativledet blir vanligare enligt en av specificeringarna till hypotes 3 i avsnitt 4.4.3. Ledets placering i satsen blir också mycket starkt avgörande för kasusvalet i period 3,
från att inte ha varit någon signifikant variabel i period 1 och 2. Den svagt
formulerade förmodan att dativled skulle kunna få ändrad kasusmarkering i
initialfältet, jfr avsnitt 4.4.3, bekräftas alltså över förväntan i period 3. Detta
överraskande resultat kan för övrigt sammanhållas med iakttagelsen i avsnitt
8.3.4 att entydig kasusmarkering på övriga argument i verbkonstruktionen
verkar bli viktigare för att dativledet ska behålla sin normenliga form. Både
kanonisk placering av argumenten och entydig kasusmarkering av alla argument bidrar nämligen till att språkbrukaren ska kunna identifiera argumentramen, eller med kontruktionsgrammatiska termer argumentstrukturkonstruktionen. Det kan finnas en tendens att språkbrukarna i period 3 har
större behov av sådana signaler för att inte falla tillbaka på ackusativ som en
sorts oblikt defaultkasus i stället för dativ.
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Mindre starkt ökar enligt VARBRUL-analyserna effekten av dativledets
satsdelsfunktion, som enligt hypotes 3 bör vara en av de starkaste faktorerna.
Diates, som också bör spela en stor roll enligt hypotes 3, visar sig inte vara
signifikant alls, och dativstyrande kategori, den sista variabeln som betonas
särskilt i hypotes 3, har inte kunnat tas med i VARBRUL-analysen när
materialet delats upp på perioder. Det har i avsnitt 7.3 bekräftats att dativ
konserveras bäst i den delvis lexikaliserade reflexiva konstruktionen, men
förväntningen att denna tendens ska stärkas med tiden uppfylls inte enligt
VARBRUL-analyserna. Som det allra viktigaste resultatet av VARBRULanalyserna måste emellertid åter lyftas fram att två helt nya variabler blir
signifikanta i period 3, nämligen dativledets struktur samt dativledets placering i satsen. Detta förhållande antyder att jag haft turen att fånga en utveckling som i början av perioden 1940–1999 bara ligger i sin linda, men som i
slutet av perioden innebär att kasusvalet motiveras på delvis nya grunder.
Sammanfattningsvis har den kvantitativa analysen alltså givit många
överraskande och delvis motstridiga resultat, vars teoretiska implikationer
det finns stor anledning att reflektera kring i följande kapitel. Den kvantitativa studien har motbevisat hypotes 1 och 2 och i många delar även hypotes
3. De något motstridiga resultat som den kvantitativa analysen givit i relation
till hypotes 3 kommer att diskuteras vidare i kapitel 9. Variablerna diates,
satsdelsfunktion och placering berörs särskilt i avsnitt 9.2.1. I avsnitt 9.2.2
utreds i vilken utsträckning kasusvalet tenderar att bli semantiskt motiverat,
jfr förutsägelserna i avsnitt 4.4.3. Avsnitt 9.3 ägnas bland annat åt att diskutera varför den kvantitativa studien knappast alls kunnat bekräfta att kategoriers frekvens har betydelse för deras livskraft och/eller produktivitet. En
anledning kan vara att denna förutsägelse i kapitel 7 och 8 bara har testats
mot tokenfrekvens, medan språkförändring i konstruktionsgrammatiska studier främst relateras till typfrekvens. Det är inte givet att tokenfrekvens och
typfrekvens korrelerar fullt ut, och i avsnitt 9.3 kommer därför ett litet test
att göras även utifrån typfrekvens. I avsnitt 9.3 utreds också hur konstruktionsgrammatiken kan förklara att dativledets inre struktur och dativledets
placering i satsen med tiden får så stark inverkan på kasusvalet. Den sista
förutsägelsen som gjordes i avsnitt 4.4.3, nämligen att dativ med tiden i allt
högre grad kommer att begränsas till hög eller ålderdomlig stil, diskuteras
slutligen vidare i kapitel 10.
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9 Teoretiska implikationer

I detta kapitel diskuteras, i enlighet med avhandlingens tredje syfte, färöiska
gymnasisters dativbruk i ljuset av två teoribildningar, nämligen i första hand
generativ grammatik, i andra hand konstruktionsgrammatik. Som en bakgrund för diskussionen presenteras i avsnitt 9.1 en granskning av hur enskilda individer påverkar studien. I avsnitt 9.2 jämför jag de resultat som
presenterats i kapitel 7–8 med aktuell nordisk kasusforskning inom det generativa paradigmet. I samband med detta undersöks också exemplen på överanvändning av dativ i detalj. I avsnitt 9.3 tolkas samma rön mera kortfattat
utifrån tidigare konstruktionsgrammatisk forskning. I resonemangen om den
generativa respektive den konstruktionsgrammatiska beskrivningsmodellen
drar jag in även forskningsbidrag som inte explicit ansluter sig till respektive
teoribildning, när de är relevanta som argument för eller emot en viss teoretisk tolkning av mina data. Kapitlet mynnar ut i en konklusion om de inomspråkliga modellernas begränsningar när det gäller att beskriva grammatisk
förändring.

9.1 Variation mellan individer och hos samma individ
I efterföljande avsnitt ska resultatet av den kvantitativa studien tolkas inomspråkligt och orsakerna till utfallet diskuteras grundligare. Innan dess är det
emellertid nödvändigt att klargöra några förutsättningar för tolkningen: Hur
stor variationen i kasusbruk är mellan individer, hur starkt enskilda individers icke-typiska kasusbruk i så fall påverkar materialet, och om det även
förekommer variation hos en och samma individ. Intresset kommer framför
allt att gälla normbrott i form av under- eller överanvändning av dativ, då det
är dessa som säger mest om en eventuell utveckling.
För det första bör det slås fast att majoriteten av skribenterna använder
kasus helt enligt normen. I period 1 och 2 producerar ca 75 % av gymnasisterna inte ett enda normbrott. I period 3 skriver varje examinand runt dubbelt
så mycket text som i de två tidigare perioderna, och därmed ökar sannolikheten att lågfrekventa eller mera tillfälliga typer av normbrott ska bli representerade. Här är det ca 50 % av uppsatserna som helt saknar normbrott.
Inför den fortsatta diskussionen om eventuella pågående förändringar i
språket är det viktigt att hålla i minnet att det alltså finns en stor kärna av
språkbrukare med ett mycket stabilt kasusbruk.
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Mellan de skribenter som producerar någon typ av normbrott finns det för
det andra stora skillnader. Ett fåtal skribenter producerar många fel av sådana typer att man kan misstänka att de har färöiska som andraspråk. För en
av dessa har till och med en lärare på framsidan av den inlämnade uppsatsen
noterat att eleven är dansk. I de meningar som jag excerperat på grund av att
de innehåller en potentiell dativkontext syns hos dessa personer även misstag
som inte berör bruket av dativ, t.ex. misstag i böjningen av verb och/eller
nominala ordklasser, felaktig uppfattning om substantivs genus, misstag i
användningen av nominativ och ackusativ, udda användning av lexikala
element eller udda stavfel. Totalt har jag på dessa grunder identifierat 6
gymnasister som kan tänkas ha färöiska som andraspråk. Det finns antagligen betydligt flera andraspråkstalare bland skribenterna, beroende på hur man
definierar begreppet andraspråk, men det är hos dessa 6 som en förmodat
sen inlärning av färöiska givit tydliga avtryck i kasusbruket. Dessa 3 % av
informanterna står nämligen tillsammans för 30 av materialets totalt 179
normbrott som involverar dativ, alltså knappt 17 %. Påverkan på studiens
resultat är särskilt stark i period 3, där 22 av 115, eller 19 %, av normbrotten
härrör från fyra förmodade andraspråkstalare. Dessa språkbrukare är självklart en del av det färöiska språksamhället, och deras språkbruk bidrar säkert
i någon mån till förändringen av det färöiska språket i allmänhet över tid.
Därför har jag inte funnit det rimligt att utesluta dem ur studien. Men antagligen är andraspråkstalarnas påverkan på det färöiska språksystemet inte lika
stark som deras påverkan på det statistiska utfallet av min studie, eftersom
det trots allt rör sig om mycket få individer. Jag kommer därför i det följande
att påpeka särskilt när vissa typer av normbrott eller vissa exempel härrör
från förmodade andraspråkstalare av färöiska.
Den stora majoritet av skribenterna som tycks ha modersmålskompetens i
färöiska men ändå över- och/eller underanvänder dativ gör detta i olika utsträckning och i olika kontexter. Normbrotten åtminstone i period 3 kan med
endast få undantag systematiseras så som illustreras grafiskt i Figur 10.
(Uppsatserna i period 1 och 2 är för korta och innehåller därför för få normbrott vardera för att jag ska kunna dra lika säkra slutsatser.)
De individer som bara producerar ett enstaka normbrott gör det som
framgår av Figur 10 i just någon av de kontexter som visat sig vara mest
utsatta för förändring och som kommer att granskas vidare i fortsättningen
av detta kapitel: De underanvänder dativ i passiv (9.2.1.1), i en opersonlig
konstruktion (9.2.1.2), vid topikalisering (9.2.1.3) eller på ett direkt objekt
till verb, alternativt överanvänder dativ på ett direkt objekt till verb (9.2.2.1)
eller på ett objekt eller objektliknande adverbial till adjektiv (9.2.2.3). De
individer som producerar två normbrott kan förutom de nyss nämnda kontexterna även över- eller underanvända dativ i treställiga konstruktioner med
två objekt (9.2.2.2).
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Individer med
ett normbrott

Individer med
två normbrott

Individer med tre eller
fyra normbrott

Underanvändning:
• passiv
• opersonlig konstr.
• topikalisering
• direkt objekt till verb

Underanvändning:
• som föregående
• konstr. med två objekt

Underanvändning:
• som föregående

Överanvändning:
• direkt objekt till verb
• objekt till adjektiv
• obj.advl till adjektiv

Överanvändning:
• som föregående
• konstr. med två objekt

Överanvändning:
• som föregående
• ytterligare kontexter

Figur 10. Förhållandet mellan antal normbrott hos en individ och typer av normbrott

De individer som har tre eller fyra normbrott slutligen kan uppvisa överanvändning i ytterligare några flera kontexter än de nyss nämnda, men knappast underanvändning i några andra kontexter. Underanvändning i övriga
kontexter, d.v.s. framför allt efter preposition, förekommer i stort sett bara
hos förmodade andraspråkstalare (9.2.2.5). Detta ger en tydlig indikation på
hur utbredda de olika förändringarna är i språksamhället och hur snabba
deras respektive förlopp kan tänkas vara. Eftersom iakttagelserna stämmer
ganska väl med tidigare forskning antyder förhållandet samtidigt att mitt
material är representativt för färöiskt språkbruk utöver den skriftliga genren
studentexamensuppsats och åldersgruppen 18–20 år.
Många av de forskare som på senare tid arbetat med färöiska, exempelvis
Þráinsson (2012:180) eller Eyþórsson m.fl. (2012:233) betonar att det finns
stor grammatisk variation mellan olika färöisktalande individer. Mitt material gör det knappast möjligt att jämföra kasusbruket hos enskilda individer,
eftersom varje skribent bidrar med en så begränsad mängd text samtidigt
som potentiella dativkonstruktioner i allmänhet, för att inte tala om enskilda
dativstyrande ord, är lågfrekventa. Det finns dock några exempel som gör
det troligt att olika språkbrukare kan ha olika bild av vilket kasus ett visst
verb eller adjektiv ska styra. För det krävs att samma person använder
samma dativstyrande ord flera gånger och konsekvent med ett visst kasus,
medan normen föreskriver ett annat kasus eller flera andra personer använder samma dativstyrande ord med ett annat kasus. Samtliga dessa förutsättningar uppfylls sällan. Men ett tämligen övertygande exempel är dock när en
skribent använder nokta totalt tre gånger, varav två med entydigt markerad
ackusativ och en med tvetydig kasusmarkering på objektet, medan samtliga
övriga skribenter använder verbet med objekt i dativ. En variation mellan
olika grupper av språkbrukare kan det röra sig om när samtliga sju skribenter
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som använder konstruktionen vera samdur við X markerar rektionen till við
med dativ, medan FO föreskriver ackusativ.
Intraindividuell variation är något lättare att påvisa i mitt material. På senare år har det återkommande uppmärksammats att det finns stor skillnad i
kasusbruk inte bara mellan olika talare, utan även hos samma individ. I
materialet finns 17 exempel på att samma person använder ett visst verb i
olika kasusramar vid olika tillfällen. I vissa fall kan variationen bero på sådana faktorer som erkänt påverkar kasusvalet, som exempelvis när ett belägg
involverar topikalisering men inte det andra. Men i majoriteten av fallen
verkar variationen vara helt fri, som när en person använder verbet møta fyra
gånger, varav två med dativ, se (127) och (128), och två med ackusativ, se
(129) och (130).
(127) tá tey møta einum fremmandum persóni í býnum [91-a2]
då deNOM möter en främmande personDAT i staden
’när de möter en främmande person på stan’
(128) men fyri at møta fólki og stuttleika sær [91-a2]
men för att möta folkDAT och roa sig
’utan för att träffa folk och roa sig’
(129) Á veg til Havnar umborð á Smyrli møtir hon tann seytjan ára gamla Poul [91-1y]
På väg till Tórshavn ombord på Smyril möter honNOM den sjutton år gamle
PoulACK
’Ombord på Smyril på väg till Tórshavn träffar hon sjuttonårige Poul’
(130) fyrstu ferð ungfólk møta sonevnda kærleikan [91-a2]
första gång ungdomarNOM möter såkallade kärlekenACK
’första gången ungdomar möter den så kallade kärleken’

Sådan intraindividuell variation förekommer i alla perioder, även om den
tycks bli något vanligare i period 3. I period 1 och 2 finns nämligen vardera
två exempel, medan övriga 13 exempel härrör från period 3. Sistnämnda
antal är oproportionerligt stort även med hänsyn taget till att uppsatserna i
period 3 är i genomsnitt dubbelt så långa som i de tidigare perioderna och att
chanserna att hitta flera belägg på samma dativstyrande ord hos samma
individ alltså är betydligt större. De satsdelar som oftast genererar variation i
kasusvalet hos en och samma person är direkt objekt i tvåställiga personliga
konstruktioner och subjekt i opersonliga konstruktioner. Materialet ger sex
exempel vardera på intraindividuell variation i dessa kontexter. Därutöver
visar fyra exempel variation på rektionen i objektliknande adverbial till
tvåställigt verb, och ett sista exempel slutligen rör det indirekta objektet i
treställig konstruktion med två objekt. Intraindividuell variation förekommer
alltså i olika typer av konstruktioner, men är föga överraskande vanligast i de
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kontexter som uppvisar störst underanvändning i materialet överlag. Förekomsten av intraindividuell variation både i olika perioder och i olika kontexter kan utgöra ett argument i den pågående debatten om hur språklig variation ska förklaras inom generativ teori. Enligt traditionell syn har varje
språkbrukare en inre grammatik, där en parameter har ett visst värde. Variation inom ett språk beror då på skillnader mellan olika talares inre grammatik. I själva verket visar det sig dock ofta, precis som i mitt material, att det
förekommer variation hos en och samma talare. Det har lett till att forskare
som Jónsson & Eyþórsson (2005), Jónsson (2009a), Þráinsson (2012) och
många flera öppnat för större flexibilitet när det gäller teorin om individens
inre grammatik. Antingen föreställer man sig att en individ kan ha flera parallella inre grammatiker som hon eller han kan välja emellan allt efter kontext. Eller också har individen en grammatik som tillhandahåller flera alternativa konstruktioner exempelvis för vissa verb och adjektiv. Jónsson & Eyþórsson (2005) samt Jónsson (2009a) hävdar det senare alternativet. Frågeställningen är viktig att hålla i minnet under följande genomgång av hur
studiens resultat kan tolkas inom det generativa paradigmet. Jag kommer att
kort återknyta till ämnet i slutet av avsnitt 9.2.

9.2 Studiens resultat i ljuset av generativ grammatik
Diakron förändring i valet av kasus vid ett visst verb/adjektiv eller för en
viss satsdelsfunktion anses inom det generativa paradigmet vara en effekt av
konkurrens mellan olika kasustilldelningsprinciper, jfr avsnitt 4.1.2. De
flesta analyser av nordiska språk inom denna tradition räknar med två huvudsakliga principer för kasustilldelning, strukturellt kasus och lexikalt kasus, enligt den modell som lanserades av Zaenen, Maling & Þráinsson
(1985) baserat på isländskan. Strukturellt kasus delas då ut antingen efter
nominalets position i satsen (av Falk 1997:48 kallat positionskasus) eller
efter nominalets plats i hierarkin mellan verbets bestämningar (av Falk
1997:49 kallat hierarkiskt kasus). Lexikalt kasus däremot delas ut direkt av
verbet eller adjektivet och är oberoende av övriga bestämningar. Generellt
antas nominativ och ackusativ tilldelas strukturellt, medan dativ och genitiv
tilldelas lexikalt, åtminstone på argument till verb. På senare tid har det givits olika förslag till modifiering av systemet; Svenonius (2006) ser även dativ
som strukturellt tilldelad, medan Åfarli & Fjøsne (2012) samt Eyþórsson
m.fl. (2012) å andra sidan menar att inte bara dativ utan även ackusativ är
icke-strukturellt tilldelat.40 På mera detaljerad nivå har vissa forskare föreslagit att dativ på indirekt objekt skulle kunna vara strukturellt tilldelat (t.ex.
40

Barðdal (2011) slutligen ser all kasustilldelning som lexikal vilket ger anledning att gå
utanför det generativa paradigmet för att kunna förklara de olika kasusens produktivitet. Jag
återkommer till detta i avsnitt 9.3.
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Wegener 1990 för tyskan). Trots att definitionerna varierar förhåller sig
emellertid den stora majoriteten av forskare inom området fortfarande till
distinktionen strukturellt visavi lexikalt kasus, och det är närmast ett axiom
att strukturell kasustilldelning kontinuerligt vinner mark på bekostnad av
lexikal kasustilldelning i de nordiska språk och varieteter som fortfarande
har morfologiskt kasus.
Lexikalt kasus i sin tur anses av forskare som arbetar med färöiska och isländska, t.ex. Eyþórsson (2008), Jónsson & Eyþórsson (2011) m.fl., kunna
tilldelas på två sätt: Antingen som tematiskt kasus eller som idiosynkratiskt
kasus enligt modellen hos Yip, Maling & Jackendoff (1987), jfr avsnitt
4.1.2.4. Lexikal kasustilldelning i allmänhet utgör visserligen undantag från
den regelbundna strukturella kasustilldelningen, men tematisk kasustilldelning innebär ordnade undantag där kluster av lexikala enheter med liknande
semantiska egenskaper även har samma kasusram. Tematiskt kasus kan vara
delvis produktivt, medan idiosynkratiskt kasus innebär helt tillfälliga undantag som är improduktiva. Denna distinktion mellan två typer av lexikalt kasus lanserades med utgångspunkt i isländskan, men Eyþórsson (2008) samt
Jónsson & Eyþórsson (2011) visar att modellen stöds även av färöiska data.
Falk (1997), som arbetar med fornsvenska, gör en liknande indelning men
baserar den i första hand på verbets valens: Obligatoriska argument i dativ
anses ha lexikal kasustilldelning, som då alltid betraktas som idiosynkratisk,
medan optionella led anses ha semantisk kasustilldelning, som styrs av ledets
semantiska roll. Hos Falk är alltså begreppen lexikalt kasus och semantiskt
kasus sidoordnade och relevanta för olika typer av led. Några underavdelningar av lexikalt kasus räknar hon inte med. Jag väljer i det följande att
använda termen lexikalt kasus/lexikal kasustilldelning med samma innebörd
som Yip, Maling & Jackendoff (1987) och räknar också med de två underavdelningar av lexikalt kasus som där postuleras. Ur ett språkförändringsperspektiv är det viktigt att kunna skilja på tematiskt kasus och idiosynkratiskt kasus eftersom Jónsson (2009a) m.fl. förutsäger att tematisk kasustilldelning bör vinna mark på bekostnad av idiosynkratisk kasustilldelning,
jfr även Sandøys (2012) uttryck ˮsemantisk opryddingˮ. Falks (1997) term
semantiskt kasus/semantisk kasustilldelning kommer i gengäld till användning när det gäller icke valensbundna dativled som det inte forskats så
mycket på i västnordiska språk och varieteter.
I det följande kommer jag först i avsnitt 9.2.1 att diskutera hur förväntningen om att lexikalt kasus ska vika för strukturellt kasus stämmer med
resultatet av min kvantitativa studie samt ytterligare iakttagelser som går att
göra utifrån materialet. Jag kommer då att fokusera mest på tre syntaktiska
kontexter där konkurrensen mellan strukturell och lexikal kasustilldelning är
särskilt tydlig i dagens färöiska, nämligen verb med subjekt i dativ, passiv
diates av dativstyrande verb och topikalisering av dativled. I avsnitt 9.2.2
diskuterar jag på motsvarande sätt förutsägelsen att idiosynkratisk kasustilldelning ska vika för tematisk kasustilldelning och att bara tematisk kasustill303

delning ska vara produktiv. Här går jag igenom de kasusramar kring verb
och adjektiv där dativ ingår och diskuterar främst huruvida underanvändning
av dativ är förknippad med idiosynkratisk kasustilldelning och överanvändning med tematisk kasustilldelning.

9.2.1 Lexikalt kasus viker för strukturellt kasus
Färöiskan och isländskan har liknande kasusböjningssystem och kasusen har
liknande funktioner i de båda språken, även om alternativen är flera i isländskan, jfr exempelvis Eyþórsson (2008). Man kan alltså förmoda att kasustilldelningen i stora drag fungerar på samma sätt i färöiskan som i isländskan. För isländskan gäller enligt Eyþórsson (2008:78) att nominativ är
strukturellt kasus på subjekt och ackusativ strukturellt kasus på objekt. Nominativ är i isländskan också strukturellt kasus på objekt till verb som har
oblikt subjekt, men här skiljer sig färöiskan från isländskan: I färöiskan används ackusativ på objektet till de flesta verb som tar dativsubjekt, se vidare
nedan. Dativ anses i allmänhet vara lexikalt tilldelad oavsett satsdelsfunktion. Jónsson & Pétursdóttir (2012:94) argumenterar explicit för att dativ på
objekt till adjektiv bör vara lexikalt tilldelat eftersom ackusativ är det strukturella kasuset för objekt i allmänhet. Prepositioner slutligen antas tilldela
kasus lexikalt enligt Yip, Maling & Jackendoff (1987:225).
I diakrona studier av germanska språk har det som sagt påvisats att led
med lexikal kasustilldelning överlag tenderar att i stället få strukturell kasustilldelning (jfr avsnitt 4.1.2) eller ersättas av konstruktion med prepositionsfras (jfr bland andra Petersen 2010b om bitransitiva konstruktioner respektive Jónsson & Pétursdóttir 2012 om objekt till adjektiv). Den sistnämnda utvecklingen brukar också, framför allt utanför det generativa paradigmet, beskrivas som en drift från syntetisk till analytisk språkstruktur. En
tredje möjlighet att undvika lexikalt kasus är att språkbrukaren väljer verb
med strukturell kasustilldelning framför synonymer med lexikal kasustilldelning. Exempelvis ersätts inhemska färöiska verb som kräver opersonlig konstruktion i vardagligt språk med danska lånord som tar personlig konstruktion enligt Petersen (2002). Om dativ är lexikalt tilldelad betyder det alltså att
dativ i allmänhet över tid borde bli mindre frekvent i förhållande till antal
löpord. Dativ borde vidare bli mindre frekvent särskilt på objekt och subjekt,
medan antalet prepositionsfraser med rektion i dativ kan tänkas öka i samband med att prepositionsfraser i allmänhet blir mera frekventa som ersättning för objekt med lexikal kasusmarkering. Underanvändningen av dativ
borde överlag öka, och då särskilt på objekt och subjekt. Överanvändningen
av dativ borde överlag minska, och i den mån den ändå förekommer koncentreras till kontexter där det har föreslagits att dativen skulle kunna vara strukturellt tilldelad, d.v.s. på indirekta objekt och efter prepositioner.
Som framgått redan i sammanfattningen av kapitel 8 är det emellertid
bara en mindre del av resultaten från min kvantitativa studie som stämmer
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överens med dessa förutsägelser. I enlighet med förväntningarna är antalet
underanvändningar av dativ fler i period 3 än i period 1, både i förhållande
till antalet löpord och i förhållande till antalet potentiella dativkontexter.
Underanvändning är också allra vanligast på subjekt. Men tvärtemot förutsägelserna ökar antalet potentiella dativkontexter i förhållande till antalet
löpord, och antalet entydigt dativmarkerade led är också fler i förhållande till
antalet löpord i period 3 än i period 1 trots att dativ generellt lär vara lexikalt
tilldelad. De satsdelar där dativ helt oomtvistat är lexikalt tilldelad, nämligen
subjekt och direkta objekt, ökar vidare sin andel av samtliga entydigt dativmarkerade led från period 1 till period 3. Den typ av led som förväntas ersätta objekt med lexikal kasusmarkering, nämligen prepositionsfras, är i
själva verket något mindre frekvent i period 3 än i period 1. Andelen underanvändning på direkta objekt är också mindre i period 3 än i period 1. Samtidigt är överanvändning av dativ, alltså överanvändning av lexikalt tilldelat
kasus, vanligare i period 3 än i period 1, och denna överanvändning är inte
reserverad för prepositionsfraser eller led som möjligen skulle kunna ha
strukturellt tilldelad dativ (nämligen indirekt objekt). Överanvändningen
ökar tvärtom för i stort sett alla andra satsdelar, inte minst på direkta objekt
och, i period 2, på subjekt. Resultaten av min kvantitativa studie kan alltså
inte bekräfta att lexikal kasustilldelning i allmänhet skulle bli mindre vanlig i
färöiskan. Även om hypotesen bekräftas i viss utsträckning är motsägelserna
sammantaget fler än överensstämmelserna. Det verkar utifrån den kvantitativa studien som om kasusmarkeringen på direkt objekt (till verb eller adjektiv), indirekt objekt, rektion till preposition och icke valensbundna led i färöiskan är tämligen stabil oavsett om kasustilldelningen är strukturell eller
lexikal, åtminstone i formellt skriftspråk och under en så pass kort tid som
min studie spänner över.
Ändå kan det på detaljnivå finnas förhållanden som avslöjar en pågående,
men långsam förändring mot mindre lexikal kasustilldelning. Mycket intresse har ägnats de opersonliga konstruktionerna (se för färöiskans del exempelvis Jónsson & Eyþórsson 2005 och Jónsson 2009b), den kontext som
enligt tidigare forskning bör vara och i min studie även visar sig vara den där
dativ oftast ersätts av annat kasus. Eyþórsson m.fl. (2012) riktar sökarljuset
mot två andra kontexter där dativ visat sig vara utsatt norska dialekter, nämligen i passiv och vid topikalisering. Eyþórsson m.fl. gör troligt att förlusten
av dativ är en gemensam utveckling i västnordiska varieteter som gått längst
i norska dialekter och kortast i isländskan. Färöiskan ligger mitt emellan,
men kan alltså förväntas röra sig i samma riktning som i norska dialekter.
Det skulle i så fall innebära att dativ försvinner först i passiv, sedan vid topikalisering och sist in situ på objektsplatsen, d.v.s i slutfältet. Det som alla
dessa tre kontexter, opersonlig konstruktion, passiv och topikalisering, har
gemensamt är att dativledet står i initialfältet eller i mittfältet – placeringar
som i min studie ˮplötsligtˮ i period 3 börjar visa stor andel underanvändning av dativ, jfr avsnitt 8.3.5. Det är därför relevant att skärskåda beläggen i
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mitt material på just dativsubjekt i aktiv, dativled i passiv och dativled i
initialfältet särskilt noga. Målet är i detta skede att avgöra om och i så fall
hur dativens roll i dessa kontexter förändras, och om förändringen i så fall
kan ge stöd för hypotesen att lexikal kasustilldelning generellt viker för
strukturell kasustilldelning. I ett senare avsnitt (9.2.2) återkommer jag till
skillnaden mellan olika typer av lexikal kasustilldelning och nyanserar förutsägelsen att lexikalt kasus borde vara improduktivt.
9.2.1.1 Passiv
Det finns vissa förhållanden som visar att den lexikala kasustilldelningen
inte fungerar i färöiskan så som den gjort och fortfarande gör i isländskan.
Dativobjekt till monotransitiva verb byter vid de flesta verb och hos de flesta
talare kasus till nominativ i passiv diates enligt Þráinsson m.fl. (2004) samt
Eyþórsson m.fl. (2012:233–235), vilket lexikalt kasusmarkerade enheter
enligt den klassiska definitionen inte bör göra. Följande två exempel visar
samma verb stýra, först i (131) i aktiv med direkt objekt i dativ och sedan i
(132) i passiv med det direkta objektet omvandlat till subjekt i nominativ.
(131) Sune Johansen sigur, at eingin kann stýra netinum [97-i2]
Sune Johansen säger, att ingenNOM kan styra nätetDAT
’Sune Johansen säger att ingen kan styra över internet’
(132) Ein sovorðin stammi varð stýrdur av einum høvdingi [42-f3]
En sådan stamNOM blev styrd av en hövding
’En sådan stam styrdes av en hövding’

I mitt material omvandlas direkt objekt i dativ regelbundet till nominativsubjekt oavsett vilket verbet är, jfr avsnitt 7.2.6. Tyvärr förekommer inga exempel på passiv av just det verb (takka) där informanterna hos Eyþórsson m.fl.
(2012:235) var mest benägna att bibehålla dativ i passiv. Inte heller av
hjálpa, där Eyþórssons informanter i nästan 20 % av fallen accepterar dativsubjekt i passiv, har jag i mitt material några passiva exempel med entydigt
markerad dativ. I exempel (133) och (134) är dativledet relativiserat och
någon kasusmarkering finns alltså inte, men åtminstone i (133) antyder numeruskongruensen på det finita verbet att det underförstådda subjektet uppfattas som nominativ. (I (134) står korrelatet till relativsatsen i singular, och
det finita verbet i relativsatsen står i tredje person singular, alltså till synes
kongruerande med korrelatet. Men eftersom tredje person singular samtidigt
är ˮdefaultformenˮ för det finita verbet, den form som används i subjektslösa
satser, går det inte säkert att säga om kongruens verkligen föreligger.)41
41

I (133), (134) och enstaka senare exempel har jag av utrymmesskäl förkortat de grammatiska termerna singular (sg.), plural (pl.), femininum (f.), neutrum (n.), andra person (2) och
tredje person (3). I senare exempel kommer jag även att förkorta maskulinum (m.).
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(133) partafeløg, sum ofta verða hjálpt av kommununum [46-d3]
aktiebolag n.pl. som ofta blirpl. hjälptan.pl./f.sg./n.sg. av kommunerna
’aktiebolag som ofta får stöd av kommunerna’
(134) kapitalistarnir ella suðurvietnamesarar verða leiddir av hermannastjórnini hjá generalinum Kao Ky í Saigon, ið verður hjálpt av U.S.A. [67-a2]
kapitalisterna eller sydvietnameser blir ledda av militärstyretf.sg. hos
generalen Kao Ky i Saigon, som blir3sg./2sg. hjälptf.sg./n.sg./n.pl. av USA
’kapitalisterna eller sydvietnameserna leds av general Kao Kys militärstyre i Saigon, som understöds av USA’

Så långt bekräftar mitt material att strukturell kasustilldelning tar över i passiv av tvåställiga verb i färöiskan, i motsats till isländskan. När det gäller
treställiga verb markerar Þráinsson m.fl. (2004:269–270) alternativen där
indirekt objekt valts till subjekt i passiv, med bibehållen dativmarkering,
med två frågetecken, alltså som mycket tveksamma. Enligt Þráinsson m.fl.
(2004) är det bara vissa personer som accepterar konstruktionen, och då mest
sannolikt om det direkta objektet är tungt eller innehåller ny information.
Det skulle i så fall tyda på att modern färöiska har samma regler för passivering som fornsvenska, äldre nysvenska och genuina svenska dialekter enligt
Platzack (2006a:229), d.v.s. att i stort sett endast det direkta objektet kan
promoveras till subjekt. Det intressanta med avseende på kasustilldelningsprinciper är att nominativ inte är ett alternativ när indirekt objekt i dativ undantagsvis promoveras till subjekt enligt Þráinsson m.fl. (2004:272). Om
dativmarkeringen bibehålls när ledet blir subjekt vid passivering innebär det
dels enligt traditionellt resonemang ett bevis för att dativ även på indirekt
objekt är lexikalt tilldelad, dels ett exempel där strukturell kasustilldelning
inte ersätter lexikal kasustilldelning på subjekt. Mitt material styrker, som
visat i avsnitt 7.2.6, att indirekt objekt kan väljas till subjekt i passiv, då det
finns hela 11 belägg på konstruktionen där dativ bibehållits. Majoriteten av
dessa belägg kommer från period 3, vilket ger vid handen att konstruktionen
snarast ökar i frekvens och att lexikal kasusmarkering av subjekt alltså är
levande. Beläggen bekräftar också att konstruktionen oftare används när det
direkta objektet består av ett långt led; jämför exempel (135), som innehåller
dativsubjekt plus ett långt direkt objekt med tre samordnade nominalfraser,
med exempel (136), där ledet som motsvarar ackusativobjekt i aktiv är kortare och har valts till (nominativ)subjekt i passiv.
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(135) og teim gomlu kongunum varð ofta givið eitt tað prýðiligasta av hansara skipum,
húsdjór og trælir [45-j3]
och de gamla kungarnaDAT blev ofta givet ett det vackraste av hans skeppNOM/ACK,
husdjurNOM/ACK och trälarNOM/ACK
’och de gamla kungarna fick ofta med sig ett av sina vackraste skepp, husdjur och
trälar i graven’
(136) Eisini verða nógv amboð givin landbúnaðarmonnum [66-d1]
Också blir många redskapNOM/ACK pl. givnapl. jordbrukareDAT
’Det delas också ut mycket redskap till jordbrukarna’

Subjektsvalet i passiv verkar alltså kunna styras av informationsstrukturen
snarare än syntaxen. Det lexikala kasuset bibehålls i dessa fall kanske främst
för att klargöra den underliggande strukturen och differentiera de två
argumenten, vilket enligt exempelvis Sigurðsson (2012:222) är den
morfologiska kasusmarkeringens egentliga funktion.
Oftast bevarar som sagt indirekt objekt sitt kasus vid passivering i enlighet med Eyþórsson m.fl. (2012:236–237) och Þráinsson m.fl. (2004:269–
274), men i period 3 omvandlar lika fullt två examinander indirekt dativobjekt till nominativsubjekt i passiv. Exemplen (137) och (138) är upprepade
från avsnitt 7.2.6.
(137) hon vil fylgja vegnum, sum hon er blivin víst á [91-a1]
hon vill följa vägen, som honNOM är bliven visad på
’hon vill följa vägen som har blivit utpekad för henne’
(138) Cyberspace er til, og av tí sama eru foreldur stillaðir nýggjir [sic] spurningar
[97-i1]
Cyberspace är till, och av det samma är föräldrarNOM/ACK ställda nya frågorNOM
’Cyberspace finns, och därför ställs föräldrar inför nya frågor’

I exempel (137) kan subjektet hon beroende på definition av partikeladverbial, direkt objekt och indirekt objekt alternativt anses motsvara ett direkt objekt i aktiv (jag tolkar alltså konstruktionen i aktiv, vísa e-m á e-t, som innehållande indirekt objekt i dativ, partikeladverbial á och direkt objekt i ackusativ, men Þráinsson m.fl. 2004 skulle se den som direkt objekt i dativ + prepositionsfras). Exempel (138) är dock otvetydigt passiv av den aktiva
konstruktionen stilla e-m ein spurning, alltså dativus commodi eller indirekt
objekt i dativ och direkt objekt i ackusativ. Satsen är dessutom mycket udda
i och med att den innehåller nominativ både på subjektet foreldur och på
objektet nýggir spurningar. Þráinsson m.fl. (2004:272) hävdar att den kombinationen är helt ogrammatisk, och även informanterna hos Eyþórsson m.fl.
(2012:237) avvisade kategoriskt meningen Gentan bleiv givin teldan ’Flickan blev given datorn’. Det kan emellertid bero på att objektet i den mening
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som Eyþórsson testat är en definit nominalfras. Nominativobjekt i form av
definit nominalfras verkar inte fungera oavsett subjektets kasus; även i kombination med dativsubjekt accepterade bara 6,5 % av informanterna hos
Eyþórsson m.fl. (2012:236) ett sådant objekt. När objektet som i belägget ur
mitt material är en indefinit nominalfras verkar konstruktion med nominativsubjekt och nominativobjekt vara tänkbar, åtminstone hos denna skribent.
Skribenten ifråga hör emellertid till dem som jag misstänker har färöiska
som andraspråk (jfr avsnitt 9.1), och belägget har därför inte lika starka implikationer om en eventuell pågående utveckling i färöiskan som det hade
haft om skribenten var modersmålstalande. I så fall skulle exemplet ha kunnat antyda att strukturell kasusmarkering vore på frammarsch även i passiv
av treställiga verb. Här måste man dock hålla i minnet att förekomsten av
dativsubjekt generellt ökar i passiv, jfr avsnitt 8.2.6, vilket bland annat beror
på just att det tycks bli mer accepterat att välja indirekt objekt till subjekt i
passiv med bibehållen lexikal kasusmarkering som ovan visat. Frekvensen
av lexikal kasustilldelning i passiv påverkas alltså idag av två samtidiga tendenser – att markera subjekt med nominativ respektive att, oavsett kasus,
välja det led till subjekt som bäst framhäver informationsstrukturen – som i
viss mån tar ut varandra.
De färöiska förhållandena är sammanfattningsvis svåra att beskriva utifrån den traditionella definitionen av lexikalt kasus. En modifikation av begreppet föreslås mot bakgrund av data från norska dialekter av Åfarli &
Fjøsne (2012), som delar in lexikal kasustilldelning i två typer, starkt respektive svagt lexikalt kasus. Svagt lexikalt kasus innebär att dativ aldrig bibehålls om ledet blir subjekt i passiv, vilket är fallet i de norska dialekter som
författarna undersökt. Åfarli & Fjøsnes förslag löser emellertid inte omedelbart beskrivningsproblemen vad gäller färöiskans dativ. Det är mycket möjligt att dativ i färöiskan i det långa loppet kommer att bli ett renodlat svagt
lexikalt kasus i deras mening, men i mitt material syns ingen ökande tendens
åt det hållet. Där tycks lexikalt kasus kunna vara både starkt och svagt samtidigt, vilket tyder på att definitionen på svagt lexikalt kasus som Åfarli och
Fjøsne ställer upp inte har räckvidd utanför norska dialekter. Det kan visserligen vara relevant att urskilja olika ˮstyrkaˮ hos lexikalt kasus, men definitionerna måste antagligen modifieras för att ha vidare bäring. Det finns nämligen ytterligare skillnader mellan dativens syntaktiska egenskaper i färöiska
och i norska dialekter, som bland annat syns vid topikalisering, se avsnitt
9.2.1.3 nedan.
Något som antyder ett starkt motstånd mot att ersätta lexikal kasusmarkering är det faktum att andelen subjektslösa passiva satser ökar svagt, jfr avsnitt 8.2.6. Subjektslösa passivsatser har fördelen att det lexikalt kasusmarkerade ledet kan stanna på objektsplatsen och alltså utan konflikter bibehålla
sin lexikala kasustilldelning. Denna möjlighet kan uppenbarligen utnyttjas
oavsett vilken satsdelsfunktion det lexikalt kasusmarkerade ledet har, men är
allra vanligast när den bästa subjektskandidaten vid passivering är rektion i
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en prepositionsfras, jfr Tabell 17 i avsnitt 7.2.6. Denna låga benägenhet att
topikalisera en rektion och ge den ändrad satsdelsfunktion/ändrat kasus är
värd att hålla i minnet inför diskussionen om topikalisering i avsnitt 9.2.1.3
nedan. Kravet på strukturell kasustilldelning i form av subjektstvång är å
andra sidan lågt i färöiskan, jfr att passivsatserna med expletivt subjekt är
bara 7, att jämföra med de 25 subjektslösa satserna (se Tabell 16 i avsnitt
7.2.6). Andelen passivsatser med expletivt subjekt minskar dessutom något
över tid i min studie, jfr Tabell 48 i avsnitt 8.2.6.
Sammantaget kan min undersökning knappast bekräfta att strukturell kasustilldelning ökar i passiv under de 60 år studien täcker. Eyþórsson m.fl.
(2012:115) hävdar att passiv över huvud taget används mindre i färöiska än i
isländska, kanske därför att språkbrukarna ser den som en problematisk syntaktisk kontext och undviker den. Det kan vara sant – jag har inga statistiska
uppgifter om passivens frekvens i isländskan att jämföra med – men om
tendensen finns, så förstärks den åtminstone inte över tid i mitt material.
Lika stor andel av samtliga dativled står i passiv sats i period 3 som i period
1, vilket bör betyda att passiv generellt används lika mycket i period 3 som i
period 1. Min studie visar alltså ingen förändring av dativbruket i passiv över
tid. Det som studien däremot visat är att det i modern färöiska ges större
valmöjligheter mellan olika konstruktioner i passiv än vad som hittills varit
vedertaget.
9.2.1.2 Opersonliga konstruktioner
Oblika subjekt anses ha lexikalt kasus, jfr redan Zaenen, Maling & Þráinsson
(1985) och Yip, Maling & Jackendoff (1987). Studier på besläktade språk
och varieteter har visat att lexikal kasusmarkering i opersonliga konstruktioner med tiden blir improduktiv och att strukturell kasusmarkering tar över,
jfr Allen (1995, 1996) om fornengelska och medelengelska och Falk (1997)
om fornsvenska samt Barðdal (2004:123–124) inklusive referenserna där om
germanska språk i allmänhet. Jonas (2006) menar att färöiskans opersonliga
konstruktioner uppvisar en utveckling parallell med medelengelskans och
fornsvenskans, bortsett från att den inte involverar någon reduktion i det
morfologiska systemet. Jonas (2006:45) skriver uttryckligen: ˮthe change in
non-nominative subjects that we see in Faroese occurs in the absence of any
substantive morphological changeˮ. Detta är i och för sig en viktig skillnad,
då Falk (2000:58–60) anger kasussammanfallet som själva anledningen till
förlusten av lexikalt kasus på enställiga opersonliga verb. Vidare ser Falk
(2000:60–61) införandet av subjektstvånget som den utlösande faktorn för
förlusten av lexikalt kasus vid tvåställiga opersonliga verb. Färöiskan har
inget absolut subjektstvång, jfr exemplen på vissa typer av subjektslösa satser i Þráinsson m.fl. (2004:287, 293). Trots dessa skillnader förutsätts allmänt
att även färöiskan i det långa loppet helt kommer att förlora konstruktioner
med subjekt i dativ, dels genom att lexikalt kasus på subjektet ersätts med
strukturellt kasus nominativ, dels genom att verb med dativsubjekt blir obso310

leta och ersätts med andra verb med nominativsubjekt (Jonas 2006:57, jfr
även Petersen 2002:87–92, Eyþórsson & Jónsson 2003:211 och Barðdal
2004:123 f.). En del forskare hävdar explicit att konstruktioner med subjekt i
dativ redan är så gott som försvunna, t.ex. Barðdal (2004:109) som skriver
ˮin Faroese and German [...] non-nominative logical subject are close to
being extinctˮ eller Jónsson (2009a:206) som klassar subjekt med rollen
UPPLEVARE som ˮdisappearingˮ.
I mitt material ökar, som redovisat i avsnitt 8.2.3, antalet subjekt med entydig dativmarkering signifikant i förhållande till dativens övriga syntaktiska
funktioner. Det är anmärkningsvärt, eftersom det innebär att lexikal kasusmarkering blir mera frekvent i stället för mindre frekvent som förväntat.
Samtidigt ökar dock också underanvändningen av dativ på subjekt, om än
inte signifikant, från 13 % i period 1 till 17 % i period 3, jfr avsnitt 8.3.3. I
period 3 markeras subjektet till verb som enligt normen ska konstrueras
opersonligt i sammanlagt 15 fall med nominativ i stället för dativ, vilket
innebär att strukturellt kasus ersätter lexikalt kasus. Här syns alltså dubbla
tendenser i mitt material. Även när kasusmarkeringen på subjektet inte ändras märks vissa ansatser till att subjektet får egenskaper som brukar förknippas med nominativ, framför allt kongruens med det finita verbet. Detta förekommer två gånger i mitt material, se exempel (139) och (140), på samma
vis som i Jónssons (2009b, särskilt s. 155–156) undersökningar.
(139) um okkum ikki dáma hana, so skulu vit bara lata gávuna vera í friði [96-h1]
om ossDAT/ACK pl. inte gillarpl. denACK så ska vi bara låta gåvan vara i fred
’om vi inte uppskattar den, så bör vi bara låta denna gåva vara’
(140) Men tó haldi eg, at fólk fleyst [sic] vita, hvat teimum dáma [90-f2]
Men dock tror jag, att folk flest vet, vadACK/NOM demDAT pl. gillarpl.
’Men jag tror dock att folk i allmänhet vet vad de gillar’

Företeelsen kan tolkas som att subjekt i dativ gradvis anammar flera prototypiska subjektsegenskaper, men är inte helt lätt att förklara inom de ramar
som brukar sättas för kasustilldelning inom det generativa paradigmet. Led
med lexikalt kasus borde nämligen inte kunna kongruera med det finita verbet.
Ett annat fenomen i färöiskans opersonliga konstruktioner som inte
stämmer med de grundläggande principerna för kasustilldelning enligt Yip,
Maling & Jackendoff (1987) är att verb med subjekt i dativ tar objekt i ackusativ, som i konstruktionen e-m dámar e-t ’ngn gillar ngt’. Det förväntade är
att strukturellt kasus nominativ tilldelas det högsta argumentet som inte har
lexikalt kasus, och att ackusativ alltså inte kan delas ut om inte nominativ
delats ut innan. Denna problematiska konstruktion i färöiskan har på senare
tid uppmärksammats av bland andra Sigurðsson (2001:133 ff.), Jónsson
(2009b:161) och Barðdal (2011:637). Paralleller finns i exempelvis forn311

svenskan och medelengelskan och har där tolkats som att hierarkin mellan
argumenten satts ur spel i den strukturella kasustilldelningen. Falk (1997:48–
49) förklarar som sagt att strukturellt kasus kan tilldelas antingen efter argumentets hierarkiska status, vilket är regel i fornsvenskan, eller efter positionen i satsen. I konstruktioner utan nominativsubjekt men med ackusativobjekt
räknar Falk (1997:85) med att strukturellt kasus undantagsvis delats ut efter
positionen i satsen, så kallat positionskasus. Allen (1996:13–14) menar för
den tidiga medelengelskans del att hierarkisk kasustilldelning helt försvinner
och att strukturellt kasus börjar tilldelas enbart efter position i satsen. Det
sistnämnda alternativet är inte tänkbart för färöiskan, eftersom nominativ där
marginellt förekommer i objektsposition. Þráinsson m.fl. (2004:255 respektive 270) ger för verb med dativsubjekt exemplet mær eydnaðist túrurin væl,
ordagrant ’migDAT lyckades turenNOM väl’. Vid passiv av bitransitiva verb
anger Þráinsson m.fl. att indirekt objekt bara mycket marginellt kan promoveras till subjekt, jfr deras exempel ??bóndanum varð seld kúgvin, ordagrant
’bondenDAT blev såld konNOM’, alltså ’kon blev såld åt bonden’. Falks tanke
att strukturellt kasus i samma språk kan tilldelas enligt två alternativa principer passar bättre för färöiskan, men väcker naturligtvis följdfrågor om villkoren för växlingen mellan de två principerna, jfr Barðdals (2011:638) kritik
som gäller distinktionen mellan strukturellt och lexikalt kasus i allmänhet.
Och även om förekomsten av ackusativ på objektet till verb med dativsubjekt låter sig beskrivas på detta sätt, så återstår frågan varför det finita verbet
åtminstone marginellt kan kongruera med dativsubjektet.
Sigurðsson (2001:133 ff.) föreslår en alternativ lösning med dubbel kasustilldelning, där dativsubjekten har både synlig lexikal dativmarkering och
osynlig strukturell nominativmarkering. Den (oftast) osynliga nominativmarkeringen kan ge kongruens med det finita verbet och möjliggör strukturell tilldelning av ackusativ på objektet. När informanterna använder nominativ på subjektet till verb som dáma ’gilla, tycka om’, tykjast ’tycka/tro’
etc. skulle det alltså innebära att de synliggör den redan befintliga strukturella kasusmarkeringen. Jónsson (2009b:158) menar på liknande sätt att dativsubjekt har dold nominativmarkering, som tilldelas i subjektspositionen.
Det är denna dolda nominativmarkering som möjliggör numeruskongruens
på det finita verbet. Ytterligare bevis för att dativsubjekt har en dold nominativmarkering finner Jónsson i det faktum att anaforiskt sjálvur ’själv’, syftande på dativsubjekt, ofta står i nominativ. Sådana exempel förekommer
även i mitt material, se (141) och (142).
(141) Sjálv dámar mær best tekst 8 [92-e1]
SjälvNOM f.sg. gillar migDAT bäst text 8ACK
’Själv tycker jag bäst om text 8’
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(142) Sjálvur dámar mær stuttsøguna væl [92-l2]
SjälvNOM m.sg. gillar migDAT novellenACK väl
’Själv tycker jag bra om novellen’

Totalt finns i mitt material dock bara dessa två exempel på sjálvur i nominativ syftande på ett dativsubjekt, och bara de ovan visade två exemplen på
numeruskongruens mellan dativsubjekt och finit verb. Detta är förvånansvärt
få i förhållande till antalet dativsubjekt med entydig eller tvetydig kasusmarkering, totalt 135 stycken, om nu alla dativsubjekt ska antas ha en dold nominativmarkering. Det som talar för Jónssons hypotes att fenomenen avspeglar en begynnande förändring är att alla fyra exempel är från period 3,
och att genren måste sägas vara rätt formell; han själv testar informellt tal
(samt skriftliga grammatikalitetstester). Ett problem med Jónssons idé är,
som han själv påpekar (Jónsson 2009b:157 not 14), att det blir svårt att förklara existensen av satser som saknar både referentiellt subjekt och expletivt
tað. Den grundläggande tanken är att modern färöiska kräver ett nominativmarkerat led i subjektspositionen, men att denna markering alltså kan förbli
morfologiskt outtryckt om ledet i subjektspositionen redan har en annan
kasusmarkering. Om subjektspositionen inte fylls av ett fullvärdigt subjekt
kan den obligatoriska nominativmarkeringen även uppbäras av ett expletivt
tað. Men satser med så kallade null expletives, alltså utan vare sig fullvärdig
nominalfras eller expletivt tað i subjektspositionen, bryter mot regeln Jónsson föreslår. Det är därför särskilt intressant att null expletives som i (143)
och (144) inte blir mindre vanliga över tid i mitt material, jfr avsnitt 8.2.6,
och alltså existerar parallellt med de nyskapande konstruktionerna ovan i
period 3.
(143) at ikki hevur eydnast Martini Reinert at erta mótstøðufólk síni [92-e1]
att inte har lyckats Martin ReinertDAT att reta motståndare sinaIF
’att det inte har lyckats Martin Reinert att reta upp sina motståndare’
(144) Innan greinina hjá Sverra Egholm hevði eydnast formanninum í sjeymannanevndini hjá P. M. Rasmussen at koma við sínum áskoðanum til evni [sic]
[92-f2]
Innan artikeln hos Sverri Egholm hade lyckats ordförandenDAT i sjumannanämnden hos P. M. Rasmussen att komma med sina åsikter till ämnet IF
’Före Sverre Egholms artikel hade det lyckats ordföranden i P. M. Rasmussens
sjumannanämnd att framföra sina åsikter om ämnet’

Ett fjärde argument för att lexikalt kasus håller på att försvagas i färöiskan är
Jónssons (2009b:154–155) iakttagelse att dativ på subjektet till verbet dáma
är betydligt mindre vanligt om subjektet är tredje person plural (dativ
används i 8 av 56 potentiella dativkontexter i Jónssons material) än om
subjektet är första person singular (dativ används i 111 av 147 potentiella
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dativkontexter i Jónssons material). Det finns enstaka exempel i mitt
material som styrker att vissa språkbrukare väljer olika kasus på subjektet
beroende på subjektets person, så som följande tre belägg från samma
skribent:
(145) Í mínari samskiftisgreining av teksti 1 kann tað møguliga tykjast, sum um at mær
ikki hóvar mentunarsendingar í sjónvarpinum [94-l2]
I min argumentationsanalys av text 1 kan det möjligen tyckas, som om att migDAT
inte uppskattar kulturprogramACK/NOM i tv:n
’I min argumentationsanalys av text 1 kan det möjligen låta som om jag inte
uppskattar kulturprogram i tv’
(146) Tí hóvar mær væl, at tíðindasendingarnar hjá SvF eru øktar í tali og sostatt eisini í
vavi [94-l2]
Därför uppskattar migDAT väl, att nyhetssändningarna hos SvF är ökade i tal och
således också i omfångIF
’Därför uppskattar jag mycket att SvF:s nyhetssändningar har ökat i antal och
alltså även i omfång’
(147) tann føroyska fjøldin man uttan iva hóva sendingarnar hjá SvF [94-l2]
den färöiska allmänhetenNOM lär utan tvekan uppskatta sändningarnaACK/NOM hos
SvF
’den färöiska allmänheten lär utan tvekan uppskatta SvF:s sändningar’

I sin helhet uppvisar mitt material emellertid en betydligt mindre sned
fördelning än Jónssons. Mina informanter ger 16 normenliga belägg på dáma
med dativsubjekt i första person singular och 27 normenliga belägg på dáma
med dativsubjekt i tredje person singular eller plural. Det är visserligen sant
att dativ aldrig ersätts med annat kasus i första person singular vid dáma,
medan det finns 9 belägg på att dativ ersätts med nominativ i tredje person
singular eller plural – men dativ bevaras på första person singular även i alla
andra dativkontexter i period 2 och 3, jfr avsnitt 8.3.1 ovan.
Sammanfattningsvis verkar Jónssons (2009b) resultat, baserade på grammatikalitetsbedömningar och informellt talspråk av 41 färöiska informanter
med blandad ålder och geografisk härkomst, inte utan vidare vara generaliserbara till mera formellt färöiskt skriftspråk. Däremot bekräftar mitt material att det finns en variation i subjektets kasusmarkering vid enligt normen
opersonligt konstruerade verb. När subjektet markeras med dativ finns en
viss variation i det finita verbets kongruens, så att verbet marginellt kan kongruera i numerus med dativsubjektet i stället för att ta defaultformen tredje
person singular. Slutligen förekommer det även att fritt subjektspredikativ
till subjekt i dativ inte kongruerar i kasus med subjektet, utan tar nominativ.
Anledningen kan vara att språkbrukaren ser nominativ som defaultkasus
antingen för satsdelen eller för placeringen i initialfältet. Däremot är det
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osäkert om kasustilldelningen kan kallas strukturell, jfr nästa avsnitt om
topikalisering. Åtminstone kan variationen i kongruens både hos det finita
verbet och hos korrelatet tolkas som att lexikal kasustilldelning på subjektet
inte konsekvent följer samma regler som i äldre språkstadier. Att de avvikande exemplen kommer från den nyaste delen av mitt material kan tyda på
att det rör sig om en pågående förändring. Huruvida det är en förändring som
på längre sikt leder till att lexikal kasustilldelning på subjekt helt försvinner
går inte att avgöra. På kort sikt verkar konstruktionerna med subjekt i dativ
ha en säker plats i färöisk syntax då deras frekvens trots allt ökar snarare än
minskar över tid i den genre och den tidsperiod som jag undersökt.
9.2.1.3 Topikalisering
Min kvantitativa studie visar, som redan påpekats, att underanvändningen av
dativ plötsligt ökar i initialfältet, från att ha varit obefintlig i period 1 och 2
till att omfatta hela 25 % av de potentiella dativleden i initialfältet i period 3
(avsnitt 8.3.5). Variabeln placering blir – från att ha varit insignifikant i
VARBRUL-analysen av materialet från period 1 och 2 – den näst starkaste
variabeln i period 3 (avsnitt 8.3.9). Ökningen av underanvändning i initialfältet beror till en del på att verb som enligt normen kräver dativsubjekt blir
mer frekventa samtidigt som dativ på subjekt i ökande grad tenderar att ersättas med nominativ. De potentiella dativsubjekten placeras i period 3 i ca
hälften av fallen i initialfältet, och ett ökat antal potentiella dativsubjekt bör
alltså ge en ökad andel underanvändning av dativ i initialfältet. I dessa fall
verkar kasusbytet vara en effekt av ledets satsdelsstatus snarare än av dess
placering; underanvändning av dativ på subjekt är i period 3 ungefär lika
vanlig i initialfältet (5 fall av 24, d.v.s. 21 %) som i mittfältet (9 fall av 39,
d.v.s. 23 %). Några av exemplen på underanvändning av dativ på subjekt i
initialfältet ges i (148) och (149).
(148) tann føroyska fjøldin man uttan iva hóva sendingarnar hjá SvF [94-l2]
den färöiska allmänhetenNOM lär utan tvekan uppskatta sändningarnaACK/NOM hos
SvF
’den färöiska allmänheten lär utan tvekan uppskatta SvF:s sändningar’
(149) Eg-persónurin dámar væl, at spáka eftir hesi gøtuni [95-c1]
Jag-personenNOM gillar väl, att strosa efter denna gatanIF
’Berättarjaget tycker mycket om att strosa längs denna gata’

Materialets övriga 10 belägg på underanvändning av dativ i initialfältet uppstår när antingen objekt eller rektion i objektliknande adverbial topikaliseras.
Detta verkar vara ett annat fenomen än ersättningen av dativ med nominativ
vid subjekt som jag nyss visat. Vid andra satsdelar än subjekt är underanvändning av dativ betydligt vanligare i initialfältet (11 fall av 23, d.v.s.
48 %) än i slutfältet (39 fall av 1196, d.v.s. 3 %). Dessutom ersätts dativ här
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inte med nominativ, som när det gäller subjekt, utan med ackusativ. Att rektionen till en strandad preposition kan få ändrad kasusmarkering i färöiskt
talspråk har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen, jfr Delsing (1995:81),
Lockwood (1977:101), Þráinsson m.fl. (2004:291). En rektion som normalt
ska stå i dativ har enligt dessa iakttagelser en tendens att markeras med ackusativ när den topikaliseras, d.v.s. placeras i initialfältet utan sin preposition.
Det varierar hur stark denna tendens anses vara: Delsing (1995) hävdar att
talspråket inte alls tillåter dativ på rektion till strandad preposition, om inte
rektionen är ett personligt pronomen, medan skriftspråksnormen kräver dativ
i samma kontext. Lockwood (1977) uttrycker sig försiktigare och säger att
kasusbytet förekommer ofta (often) i talspråk. Þráinsson m.fl. (2004) är mest
restriktiv och anger att ackusativ ibland (sometimes) ersätter dativ på rektion
till strandad preposition i talspråk och informellt språk, i synnerhet om rektionen är demonstrativt pronomen. Þráinsson m.fl. (2004) betonar dock att
det finns stor variation mellan olika talare och att dativmarkeringen i regel
bevaras i skriftspråk. Att sistnämnda är en regel med undantag visar exempel
som de följande från mitt material:
(150) Hetta eru tey fýra ungfólkini 14. September tosaði við púra samd í [91-a2]
DettaACK/NOM är de fyra ungdomarnaNOM/ACK 14. September talade med helt överens i
’Detta är de fyra ungdomarna som [tidningen] 14 September intervjuade helt
överens om’
(151) tað er meira millum himmal og jørð enn vit halda, tað eri eg vís í [95-d2]
det är mera mellan himmel och jord än vi tror, detACK/NOM är jagNOM säker i
’det finns mera mellan himmel och jord än vi tror, det är jag säker på’
(152) Hann veit væl, hvat hann tráar eftir [98-j1]
Han vet väl, vadACK/NOM hanNOM trånar efter
’Han vet exakt vad han eftersträvar’

Som synes är det oftast rektioner i form av pronomen som placeras i initialfältet. Det närmaste någon skribent kommer att placera en rektion i form av
längre nominalfras i initialfältet är följande exempel, där rektionen i ett objektliknande adverbial har omvandlats till subjekt i passiv.
(153) Fólk, ið hava verið øðrvísi [...] Eru happaði og flent at [99-s1]
FolkNOM som har varit annorlunda är mobbade och skrattade åt
’Personer som har varit annorlunda har blivit mobbade och utskrattade’

Typerna av pronomina som förekommer i initialfältet som rektion till strandad preposition är inte begränsade till vare sig personliga eller demonstrativa
pronomen så som Þráinsson m.fl. (2004) antyder, utan även interrogativt
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pronomen kan stå som rektion till strandad preposition som i exempel (152)
ovan. Samma exempel visar också att tendensen till kasusbyte inte är begränsad till initialfältet i huvudsats, utan även förekommer i initialfältet i
bisats. Det som mina exempel inte kan visa är vilket kasus som ersätter dativ
på rektion i initialfältet, då samtliga tre pronomen har kasussammanfall mellan ackusativ och nominativ.
Vad som händer med kasusmarkeringen när andra led än rektion topikaliseras finns det få uppgifter om. Delsing (1995) berör av naturliga skäl enbart
topikalisering av rektion, då hans intresse är förekomsten av prepositionsstrandning i relation till existensen av kasusböjning i ett språk. Lockwood (1977) tar inte upp kasusmarkeringen vid topikalisering i övrigt.
Þráinsson m.fl. (2004:291) hävdar med viss gardering: ˮit seems clear that
the case is usually preserved in topicalization out of prepositional phrases
and always when the object of a verb is frontedˮ.
Ändå uppvisar mitt material flera exempel på underanvändning av dativ
när objekt topikaliseras. Följande exempel lär bara kunna tolkas på det viset:
(154) Men sjálvt samleikan vilja fólk sleppa, fyri at tosa miðmálið [91-l2]
Men även identitetenACK vill folkNOM släppa, för att tala centralspråket
’Men till och med sin identitet kan folk undertrycka för att tala standardspråket’
(155) Hetta hava bæði kona og maður játtað yvirfyri presti og Gudi í kirkjuni [95-n1]
DettaACK/NOM har både kvinnaNOM och manNOM bekräftat gentemot präst och Gud
i kyrkan
’Detta har både kvinnan och mannen bekräftat inför prästen och Gud i kyrkan’

Utöver dessa finns det flera belägg på underanvändning i konstruktioner som
jag betraktar som partikelförbindelse + objekt, men som t.ex. Þráinsson m.fl.
(2004) skulle klassa som verb + prepositionsfras:
(156) Hann [...] umhugsar og tekur støðu til, hvat hann vil boða frá [90-f2]
Han överväger och tar ställning till, vadACK/NOM hanNOM vill signalera från
’Han överväger och tar ställning till vad han vill signalera’
(157) Hetta er Arkaluk Lynge hart ímóti [90-d1]
DettaACK/NOM är Arkaluk Lyngeoböjligt namn hårt emot
’Detta vänder sig Arkaluk Lynge starkt emot’

Totalt finns, beroende på definition, mellan två och fem belägg på underanvändning av dativ på objekt i initialfältet. Min undersökning visar alltså att
tendensen att ersätta dativ med annat kasus i initialfältet är mer spridd än vad
som tidigare har antagits: Den förekommer även i (eftersträvat) formellt
skriftspråk, den drabbar inte bara demonstrativa eller personliga pronomen
utan även andra typer av pronomen och längre nominalfraser, och framför
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allt gäller den inte bara rektion till strandad preposition utan även objekt. Det
verkar vidare röra sig om en pågående förändring eftersom samtliga belägg
är från period 3. Tendensen måste ha funnits en tid då Lockwoods lärobok,
där företeelsen nämns, trycktes första gången 1955. Men den kan inte ha
varit alltför utbredd på 1940-talet, då det inte syns några spår av den i studentexamensuppsatserna från period 1, där skribenterna i genomsnitt inte
tycks ha varit hårdare styrda av någon skriftspråklig norm än skribenterna i
period 3. Att tendensen är frånvarande även i materialet från period 2 säger
kanske inte lika mycket, eftersom skribenterna då i allmänhet verkar ha varit
mycket medvetna om en konservativ skriftspråksnorm.
Hur denna utveckling ska tolkas inom det generativa paradigmet är inte
helt givet. Att ett lexikalt kasus kan komma att ersättas med ett annat lexikalt
kasus efter preposition är inget okänt fenomen, jfr att tidigare genitivstyrande prepositioner i huvudsak kommit att styra ackusativ i färöiskan (se t.ex.
Þráinsson m.fl. 2004:433–434) liksom i olika fastlandsskandinaviska varieteter. Detta kan beskrivas som att idiosynkratisk kasusmarkering ersätts med
tematisk kasusmarkering, jfr avsnitt 9.2.2. Men när dativ ersätts med ackusativ vid topikalisering av rektion kan det inte handla om ny tematisk kasustilldelning, eftersom kasusvalet inte är knutet till en viss semantik hos prepositionen eller en viss semantisk roll, utan till placering – samma prepositioner
styr regelbundet dativ när rektionen står i slutfältet. Dessutom berör tendensen inte bara rektioner, utan även objekt, där ackusativ räknas som strukturellt tilldelad. Kanske vore en lösning att se alla ackusativer, oavsett satsdelsfunktion, som strukturellt tilldelade i färöiskan. Det är visserligen högst diskutabelt, men inte alldeles otänkbart då den typ av ackusativled som säkert
måste ha haft lexikal kasustilldelning, nämligen ackusativsubjekt, knappast
längre existerar i dagens färöiska. Om man alltså skulle postulera att ackusativ är strukturellt kasus även efter preposition skulle man kunna sammanfatta
att lexikal kasustilldelning tenderar att ersättas av strukturell kasustilldelning
vid flyttning från vP. Det generar dock också följdfrågor: Hur går den kasustilldelningen till mera exakt, och varför uppstår en sådan tendens? Den
stämmer inte heller med förhållandena i norska dialekter, där dativ tycks
bevaras konsekvent vid topikalisering, jfr Åfarli & Fjøsne (2012). Och hur
ska man se på det faktum att lexikal kasusmarkering i period 1 bevaras
bättre på subjekt när de flyttas till initialfältet än när de står kvar i mittfältet?42 Jag måste tills vidare lämna frågorna obesvarade, men återkommer
med en beskrivning av fenomenet i konstruktionsgrammatiska termer nedan.
I nästa avsnitt ger jag ett tentativt förslag till hur kasusbytet vid topikalisering kan kopplas samman med förhållandena i opersonliga och passiva
konstruktioner.

42

Två av sex subjekt i mittfältet (i aktiv diates) får strukturellt kasus nominativ istället för
lexikalt kasus dativ, medan alla sju subjekt i initialfältet behåller sitt lexikala kasus dativ.
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9.2.1.4 Slutsatser
Lexikal kasustilldelning tycks inte minska i allmänhet i färöiska studentexamensuppsatser under de 60 år som undersökningen omfattar. Däremot kan
den ersättas av strukturell kasustilldelning i vissa specifika kontexter. I opersonliga konstruktioner finns, som ofta påpekat i tidigare forskning, en klar
tendens att lexikalt tilldelad dativ ersätts av strukturellt tilldelad nominativ.
Utvecklingen mot mer strukturell kasustilldelning på subjekt tycks fortfarande pågå, då underanvändningen av dativ på subjekt ökar något från period
1 till period 3. Samtidigt finns dock en motstridig trend att subjekten med
entydig dativmarkering blir fler i förhållande till andra dativled. Vad det är
som gör att konstruktioner med subjekt i dativ är marginellt produktiva återkommer jag till i avsnitt 9.2.2.4 nedan.
När det gäller passiv ger undersökningen bara svagt stöd för att lexikalt
kasus idag håller på att förlora ytterligare mark i den kontexten. Det saknas
visserligen helt belägg i mitt material på att dativ bibehålls i passiv av
monotransitiva dativstyrande verb, vilket ska vara en möjlighet i färöiskan
enligt tidigare studier. Det kan dock bero på att de mest ˮdativvänligaˮ verben inte finns representerade i passiv. Lexikalt kasus dativ ersätts vidare
minst en gång med strukturellt kasus nominativ när den aktiva diatesens
indirekta objekt väljs till subjekt i passiv, något som i tidigare studier ansetts
omöjligt. Å andra sidan ökar förekomsten av dativsubjekt generellt i passiv,
jfr avsnitt 8.2.6. Det beror bland annat på att det tycks bli mer accepterat att
välja indirekt objekt till subjekt i passiv, med bibehållen lexikal kasusmarkering. Även antalet subjektslösa belägg ökar en aning, jfr avsnitt 8.2.6. Sammantaget kan min undersökning knappast bekräfta att strukturell kasustilldelning ökar i passiv under de 60 år studien täcker – den utveckling som
gjort att dativ inte bevaras vid passivering i dagens färöiska i samma utsträckning som i fornisländskan tycks ha mattats av. Däremot tyder undersökningen på att antalet alternativa konstruktioner blir större, vilket i sin tur
kan bädda för framtida förändringar.
Topikalisering är ytterligare en kontext där motstridiga tendenser gör sig
gällande. Mitt material visar att möjligheterna att ersätta dativ med annat
kasus i initialfältet är mindre begränsade än tidigare antaget: Tendensen förekommer även i (eftersträvat) formellt skriftspråk, den drabbar inte bara
demonstrativa eller personliga pronomen utan även andra typer av pronomen
och längre nominalfraser, och framför allt gäller den inte bara rektion till
strandad preposition utan även objekt. Det verkar vidare röra sig om en pågående förändring eftersom samtliga belägg är från period 3. Hur företeelsen
ska beskrivas i termer av strukturell och lexikal kasustilldelning är en svår
men intressant fråga.
En bit på vägen mot en intern förklaring kommer man kanske genom att
relatera utvecklingen vid opersonliga konstruktioner, passiv och topikalisering till varandra. Den gemensamma nämnaren för dessa konstruktioner är
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att ett lexikalt kasusmarkerat led flyttas ut ur den utvidgade verbfrasen (vP,
se Figur 4 i avsnitt 4.1.2.1) och får sin slutposition antingen i TP eller CP (se
Figur 3 i avsnitt 4.1.1). När det sker verkar lexikalt kasus kunna gå förlorat.
Det som lexikalt kasus ersätts med kan knappast vara positionellt strukturellt
kasus. Positionen i CP dit topikaliserade led flyttar kan inte i sig dela ut kasus eftersom det är en så kallad A'-position som saknar specifika drag. Man
kan visserligen tänka sig att led som flyttar till CP kommer dit via TP, och
att TP delar ut kasus så som exempelvis Jónsson (2009b) föreslår. Men då
uppstår frågan varför subjekt får nominativ i TP, oavsett om de stannar i TP
eller flyttar vidare till CP, medan andra typer av led, som flyttar vidare till
CP, får ackusativ. För just förlusten av lexikalt kasus i opersonliga konstruktioner, i passiv och vid topikalisering passar en beskrivning utifrån hierarkiskt strukturellt kasus bättre. I de opersonliga konstruktionerna med dativsubjekt bär subjektet rollen UPPLEVARE och objektet rollen FÖREMÅL, och
hierarkiskt kasus ska då ge nominativmarkering på ledet med den högsta
rollen, alltså UPPLEVARE. Detta förekommer både i mittfältet och i initialfältet (det sistnämnda dock som sagt inte i period 1). Samma situation föreligger när det indirekta objektet promoveras till subjekt i passiv. Det indirekta
objektets roll är då MOTTAGARE eller någon närliggande roll, som är högre
än det direkta objektets roll FÖREMÅL, jfr exempel (135) med normenlig
dativ och (138) med underanvändning av dativ i avsnitt 9.2.1.1 ovan. När
andra typer av argument än subjekt topikaliseras kan de i stället för lexikal
dativ (undantagsvis) få ackusativ. Eftersom det i dessa fall finns ett subjekt i
nominativ med rollen AGENT, som alltså innehar en högre roll än det topikaliserade ledet, kan även detta tolkas som hierarkiskt strukturellt kasus. Problemet med att räkna med hierarkiskt kasus här är att tvåställiga opersonliga
konstruktioner med dativsubjekt i färöiskan oftast har ackusativobjekt, och
att detta har tolkats som positionell strukturell kasustilldelning. Det borde
vara tveksamt om två olika typer av strukturell kasustilldelning kan vara
verksamma i samma språk vid samma tidpunkt.
De beskrivna förhållandena antyder sammantaget att färöiskan i historisk
tid deltagit i den förmodligen gemensamma germanska utvecklingen mot
mindre lexikal kasustilldelning och har kommit ganska långt i förloppet.
Däremot tycks den utvecklingen ha bromsats temporärt i period 2, åtminstone i den typ av formellt språkbruk som genren studentexamensuppsatser representerar. I period 3 syns motstridiga tendenser; en del av resultaten för underanvändning kan tolkas som att förändringen mot mindre lexikal
kasustilldelning återupptagits, men detta är inte alltid entydigt kopplat till att
strukturell kasustilldelning tar över. Resultaten för användning av dativ i
allmänhet och överanvändning av dativ i synnerhet ger vid handen att lexikal
kasustilldelning lever kvar starkare i period 3 än i period 1. Det antyder en
begränsad produktivitet hos lexikalt kasus, som ska diskuteras i nästa avsnitt.
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9.2.2 Idiosynkratiskt kasus viker för tematiskt kasus
Eyþórsson (2008), Jónsson & Eyþórsson (2011) m.fl. räknar som framgått i
avsnitt 4.1.2.4 med att lexikalt kasus har underavdelningarna tematiskt kasus
och idiosynkratiskt kasus, en modell som vidareutvecklats efter det ursprungliga förslaget hos Yip, Maling & Jackendoff (1987). Tematiskt kasus
innebär i denna senare version av modellen att kluster av lexikala enheter
som har liknande semantiska egenskaper även uppträder i samma kasusram.43 Tematiskt kasus bör vara mera livskraftigt än idiosynkratiskt kasus
och kan till och med vara delvis produktivt. Idiosynkratiskt kasus däremot
innebär helt tillfälliga undantag från strukturell och tematisk kasustilldelning, och som sådant bör det vara improduktivt och utsatt för förändring.
Denna distinktion mellan två typer av lexikalt kasus lanserades med utgångspunkt i isländskan, men Eyþórsson (2008) samt Jónsson & Eyþórsson
(2011) visar att modellen bekräftas även av färöiska data. Eftersom nyckelorden är produktivitet och semantiska kluster av verb bör denna del av den
generativa beskrivningsmodellen i första hand testas genom att kontrollera
om mina belägg på överanvändning av dativ uppvisar någon semantisk regelbundenhet. I andra hand kan jag testa huruvida idiosynkratiskt kasus är
mera utsatt för förändring än tematiskt kasus genom att undersöka mina belägg på underanvändning av dativ.
Det är inte givet hur man ska identifiera de semantiska verbkluster i färöiskan som skulle kunna bilda basen för tematisk kasustilldelning, men dels
finns i Þráinsson m.fl. (2004) och andra standardverk vissa uppgifter om
vilka typer av verb som brukar associeras med en viss kasusram, dels har ett
par studier om enskilda konstruktioner gjorts ur just detta perspektiv. Jónsson (2009a) delar in de färöiska verb som tar direkt objekt i dativ i semantiska fält, och Jónsson & Pétursdóttir (2012) grupperar på motsvarande sätt
isländska och färöiska adjektiv som tar objekt. Jag kommer nedan att jämföra överanvändningen av dativ i mitt material med de två sistnämnda studierna i första hand och Þráinsson m.fl. (2004) i andra hand.
9.2.2.1 Verb med direkt objekt i dativ
För de färöiska verb som tar direkt objekt i dativ postulerar Jónsson
(2009a:214–215) de överordnade semantiska grupperna statiska, övriga
oavgränsade och avgränsade verb. Gruppen övriga oavgränsade verb har
undergrupperna verb för hjälp eller skada, verb för attityd eller kommunikation, verb för kroppsvård, rörelseverb och andra verb (mina översättningar).
I det följande går jag igenom de verb som i mitt material mot normen kombineras med direkt dativobjekt för att se hur de förhåller sig till Jónssons
semantiska grupper.
43

Skillnaden gentemot den ursprungliga versionen är att begreppet tematiskt kasus gjorts
oavhängigt av begreppet semantisk roll, som visat sig problematiskt i sammanhanget, jfr
kritiken mot den ursprungliga modellen hos Barðdal (2004, 2011).
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Verbet breyðføða ’försörja’ i mitt material är en närsynonym44 till
lívbjarga ’livnära’ i Jónssons grupp verb för hjälp eller skada.
Verbet góðtaka ’godtaga’ kan föras till gruppen verb för attityd eller
kommunikation där motsatsorden mótmæla ’protestera mot’ och mótsiga
’motsäga’ finns.
Verbet darra (här i ovanlig betydelse, ’hindra’) och styðja ’stödja’ är i
stort sett synonyma med forða ’hindra’ respektive stuðla ’stödja’ i gruppen
verb för hjälp eller skada.
Verbet lýsa ’beskriva’ kan eventuellt sammanhållas med partikelförbindelsen greiða frá ’beskriva, förklara’ som tar dativobjekt men inte tas upp i
Jónssons förteckning. Det måste emellertid ses som oväntat och mindre sannolikt med en association mellan två konstruktioner som skiljer sig inte bara
ifråga om kasusram utan också närvaron respektive frånvaron av partikeladverbial.
Verbet kollvelta ’vända upp och ner på’ används oftast i överförd betydelse, men kan i sin konkreta betydelse jämföras med endavenda ’vända upp
och ner på’ och koppa ’välta’ i gruppen avgränsade verb.
Verbet umsita ’förvalta’ har ingen synonym som styr dativ, men ligger
semantiskt nära stýra ’styra’ och stjórna ’regera’ i gruppen andra verb.
Verbet innihalda ’innehålla’ ansluter sig förmodligen till verbet rúma
’rymma’ i gruppen statiska verb.
Verbet prógva ’bevisa’ liknar inget av de verb Jónsson tar upp.
Verbet syfta ’dra upp (vid fiske)’ är ett rörelseverb som liknar lyfta
’lyfta’, vilket kan ta antingen ackusativ- eller dativobjekt.
Genomgången visar att de verb som mina informanter ˮfelaktigtˮ förser
med dativobjekt fördelar sig jämnt över samtliga semantiska grupper – den
enda som inte finns representerad är verb för kroppsvård. Därmed går det
inte att säga att det finns något visst semantiskt fält som börjar förknippas
med den monotransitiva konstruktionen med dativobjekt.
I stället verkar det räcka som incitament att verbet ifråga har en enda närsynonym eller en antonym som tar objekt i dativ. Detta är något överraskande eftersom tematisk kasustilldelning har antagits bygga på kluster av
verb och klustrets produktivitet vidare antagits vara beroende av både typfrekvens och tokenfrekvens, jfr Jónsson & Eyþórsson (2011:214, 233, 235)
om betydelsen av tokenfrekvens. Men mitt material ger alltså flera belägg på
överanvändning av dativ på direkt objekt vid verb i semantiska fält som
mycket sällan associeras med dativkonstruktion i språket i stort. Således
tillhör syfta rörelseverben, en grupp som enligt Jónsson (2009a) i stort sett
alltid tar ackusativ i modern färöiska och som även enligt Reinhammar
(1973) allmänt genomgått konstruktionsbyte från dativ- till ackusativobjekt i
44

Jag väljer utrycket närsynonym för att markera att synonymin mellan två verb sällan är
total; små semantiska skillnader kan finnas både på denotativ, konnotativ och stilistisk nivå.
Olika grader av synonymi diskuteras exempelvis hos Cruse (2004:154–157).
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svenska och norska dialekter. Det är också oväntat att ett resultativt verb som
kollvelta tilldelas dativobjekt med tanke på att det totalt i språket bara finns
12 resultativa verb (Jónsson 2009a:215) som används i den argumentramen.
På samma sätt är innihalda det enda tillståndsverbet ibland ovanstående exempel och som sådant otippat som dativstyrande verb då det endast finns 9
dativstyrande tillståndsverb totalt i färöiskan (Jónsson 2009a:214).
Det är tydligt redan utifrån Jónssons kartläggning som bygger på uppgifterna i FO att det existerar tvåställiga verb med direkt objekt i dativ som inte
ingår i något sammanhållet kluster av verb med liknande betydelse. Enligt
slutsatserna hos Jónsson & Eyþórsson (2011) borde dessa verb, vars kasustilldelning tycks helt idiosynkratisk, vara de första att övergå till annan kasusstyrning, och idiosynkratisk kasustilldelning borde inte vara produktiv.
Mitt material uppvisar emellertid överanvändning av dativ vid ett par verb
som inte ingår i någon av de semantiska grupperna som listats ovan. Verbet
umsita exempelvis ansluter sig till två verb som i övrigt inte ingår i någon
sammanhållen semantisk grupp med dativobjekt; Jónsson (2009a:215) uppför dem i gruppen andra verb som saknar andra gemensamma nämnare än
att de betecknar icke-resultativa processer. Och ibland verkar kasusvalet helt
omotiverat. Till prógva är det nämligen mycket svårt att alls hitta några dativstyrande paralleller – och ändå används det med dativ två gånger i materialet med mer än 30 års mellanrum. Så vitt jag kan se finns bara två tänkbara
förklaringar: antingen att två skribenter oavhängigt av varandra gjort samma
helt ologiska fel av typen ˮmaskineriet strejkarˮ, eller att dativ överanvänds
på grund av kasusets egenvärde som markör för hög, puristisk stil. Eftersom
två likadana, oavhängiga exempel sannolikt inte uppstår helt av en slump
lutar jag åt den senare förklaringen, men avvaktar flera indicier som pekar i
samma riktning innan kasusets stilvärde kan deklareras som en självständig
faktor.
När det gäller underanvändning av dativ vid direkt objekt motsvarar fördelningen mellan Jónssons verbgrupper något bättre förväntningarna utifrån
distinktionen mellan tematisk och idiosynkratisk kasustilldelning. I Tabell 66
har jag sammanställt alla belägg i mitt material på monotransitiva dativstyrande verb i icke-reflexiv konstruktion utan verbpartikel, indelade i de grupper som Jónsson postulerar. Rubriken Antal medlemmar över kolumn 2 syftar på antalet verb som Jónsson (2009a) listar. I tabellen har grupperna ordnats fallande efter hur stor andel underanvändning de genererar i mitt
material (kolumn 4). Som synes har jag i mitt material inga belägg alls på
underanvändning vid den grupp där Jónsson starkast framhäver att dativledet
har en atypisk roll och alltså rimligen idiosynkratisk kasustilldelning, nämligen rörelseverb. Dativledet har vid rörelseverb en roll som ligger nära PATIENT, d.v.s. en roll som är typisk för ackusativled. Att jag saknar belägg på
underanvändning av dativ vid rörelseverb, medan det däremot som ovan
nämnt finns ett exempel på överanvändning av dativ (vid verbet syfta), antyder att semantiska roller kan vara ett för trubbigt redskap för att förutsäga
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förändringar i kasustilldelning. Däremot är det inte alls uteslutet att det kan
vara fruktbart att dela in verb i kluster efter finare semantiska kriterier. Jónssons indelning får visst stöd när en av de grupper där han menar att dativledet inte har någon av sina typiska roller, nämligen avgränsade verb, ligger
högst i andel underanvändning i mitt material, jfr Tabell 66. Näst högst i
andel underanvändning ligger andra verb, som är en heterogen grupp där
man per definition får räkna med idiosynkratisk kasustilldelning och där hög
andel normbrott alltså är förväntat. Därefter är ordningen mellan grupperna
mera motsägelsefull. Verb för hjälp eller skada och verb för attityd eller
kommunikation bör vara mera typiska dativstyrande grupper än statiska verb
och borde alltså enligt förväntningarna generera mindre underanvändning.
Visserligen är varken antalet belägg totalt eller andelen underanvändning
särskilt höga för dessa grupper, vilket gör beräkningarna mindre tillförlitliga,
men sammantaget verkar mina belägg på normbrott vid direkta dativobjekt
ändå bara ge måttligt stöd för distinktionen mellan tematiskt och idiosynkratiskt kasus. Intressant är emellertid att andelen underanvändning och andelen
överanvändning har identisk distribution. Det förstärker bilden att osäkerheten i kasusmarkering är starkare vid vissa grupper av verb än vid andra; den
än så länge inte slutgiltigt besvarade frågan är exakt vad som åstadkommer
denna skillnad mellan olika verbkluster.
Tabell 66. Relationen mellan verbkluster och normbrott
Semantiskt fält
Avgränsade verb
Andra verb
Hjälp eller skada
Attityd eller kommunikation
Statiska verb
Kroppsvård
Rörelse
Totalt

Antal medlemmar
12
15
39
15
9
9
4
103

Antal belägg
Andel under- Andel överi mitt
användning användning
material
22
103
170
43
41
2
1
382

36 %
11 %
6%
2%
0%
0%
0%
8%

9%
7%
2%
0%
0%
0%
100 %
3%

Jónsson (2009a) tar inte upp den typ av verb där subjektet står i nominativ
och har rollen FÖREMÅL, medan objektet (i de konstruktioner som jag excerperat) står i dativ och har rollen UPPLEVARE. Det rör sig om sådana konstruktioner som e-t hendir e-m ’ngt händer ngn’, e-t berst e-m fyri ’ngt förekommer ngn’ etc. i de fall där dativledet entydigt står i slutfältet. De utgör en
ganska väl avgränsad semantisk grupp, och kasustilldelningen skulle alltså
möjligen kunna kallas tematisk även om gruppen är liten. Att kopplingen
mellan semantisk roll och kasus är typisk i dessa konstruktioner bekräftas av
att Falk (1997:56) räknar med så kallad semantisk kasustilldelning här. Om
kasustilldelningen är tematisk kan man förmoda att de konstruktionerna med
FÖREMÅL som subjekt och UPPLEVARE (i dativ) som objekt ska vara tämli324

gen stabila även i färöiskan, och så visar sig också vara fallet: I hela materialet har jag knappast något exempel på underanvändning vid sådana verb. Å
andra sidan är gruppen liten och konstruktionen ovanlig på så vis att den
högre semantiska rollen får den lägre syntaktiska rollen. Därför är det inte
överraskande att konstruktionen inte är produktiv, d.v.s. inte genererar någon
överanvändning, trots tematisk kasustilldelning.
9.2.2.2 Indirekt objekt i dativ
Om indirekt objekt i dativ har lexikal kasustilldelning, så bör den i alla fall
vara av typen tematiskt kasus, helt i enlighet med Yip, Maling & Jackendoff
(1987:229) som lanserade begreppet i första hand just för bitransitiva verb.
Indirekta objekt i dativ har i färöiskan i regel rollen MOTTAGARE eller FÖRMÅNSTAGARE/OLYCKSDRABBAD (i vissa engelskspråkiga bidrag sammanfattat under etiketten GOAL), medan de fåtaliga indirekta objekten i ackusativ
har olika roller. Sandøy (2012) visar att både den semantiska rollen FÖRMÅNSTAGARE och den syntaktiska rollen indirekt objekt reserveras för dativ
i Romsdalsmål, en utveckling som startat redan i norrøn tid och har starka
paralleller i färöiskan i historisk tid. Fiebig (2012), som undersökt just bitransitiva konstruktioner i färöiskan, sätter i princip likhetstecken mellan
indirekt objekt och FÖRMÅNSTAGARE. Till och med Maling (2001), som
argumenterar starkt emot att morfologiskt kasus skulle korrelera systematiskt
med semantiska roller i isländskan, lämnar öppet för att dativ i just konstruktionen NOM-DAT-ACK kan vara bestämd av den tematiska rollen –
trots att isländskan i övrigt har större variation än färöiskan i kasusmarkeringen i treställiga konstruktioner. Hon skriver:
But there are enough exceptions to semantic generalizations such as this to
lead us to conclude that the case of the IO must be stipulated in the lexical
entry, at least for any verb that doesn’t occur in the prototypical NDA case
frame. (Maling 2001:461)

I detta ljus är det särskilt förvånansvärt att mitt material uppvisar mer underanvändning än överanvändning av dativ i treställiga konstruktioner, jfr avsnitt 7.3.3, och att underanvändningen ökar kontinuerligt, jfr avsnitt 8.3.3.
Den enda antydan om en begynnande tendens till övergeneralisering av dativ
på indirekt objekt är att alla exempel på överanvändning är från period 3 – i
period 1 och 2 saknades överanvändning av dativ vid indirekt objekt helt.
Underanvändning av dativ förekommer i alla varianter av treställig konstruktion, till och med två gånger vardera vid det mest frekventa och prototypiska verbet med FÖRMÅNSTAGARE/MOTTAGARE, nämligen geva ’ge’, och
i reflexiv konstruktion, som annars brukar verka starkt konserverande på
dativ. I vissa fall kan omständigheter i kontexten ha påverkat kasusvalet.
Exempelvis består vissa av de indirekta objekt som saknar dativmarkering av
egennamn så som i (158). Egennamn har en viss tendens att inte böjas i ka325

sus i färöiskan, vilket exempelvis påpekats i Orðafar 53 (2000). I (158)
skulle den regelrätta dativformen ha varit Sjónvarpi Føroya.
(158) Sjónvarpsnevndin fer heldur ikki, at loyva Sjónvarp Føroya at vísa hann [90-f2]
Tv-nämndenNOM kommer heller inte att tillåta Sjónvarp Føroyaoböjt namn att visa
denIF
’Tv-nämnden kommer heller inte att tillåta Sjónvarp Føroya att visa den’

När det direkta objektet består av sats eller infinitivfras är det tänkbart att
konstruktionen blir mindre tydlig för språkbrukaren, vilket kan leda till ändrad kasusmarkering, jfr avsnitt 7.3.4. Dessutom försvinner behovet att särskilja de två objekten med hjälp av kasusmarkering, när bara ett av dem består av en nominalfras, jfr Falk (1995:221 not 16). Exempel (159) visar underanvändning av dativ på indirekt objekt i sats med direkt objekt bestående
av bisats i stället för nominalfras i ackusativ, jfr även exempel (158) med
direkt objekt bestående av infinitivfras.
(159) og vísir óvitan hvussu ˮtaðˮ skal gerast [92-l2]
och visar småpojkenACK hur ˮdetˮ ska görasBS
’och visar småpojken hur man gör ˮdetˮ’

Som vanligt finns också belägg med partikelförbindelse, där jag urskiljer
indirekt objekt och direkt objekt, medan t.ex. Þráinsson m.fl. (2004) ser ett
direkt objekt + prepositionsfras. Med den senare analysen representerar
(160) och (161) inte exempel på bitransitiv konstruktion.
(160) Tá ið tey hava gingið og práta [sic] eina løtu, bjóðar eg-persónurin seg til, at fylgja hana heim [95-c1]
Då när de har gått och pratat en stund, bjuder jag-personenNOM sigACK till, att
följa henne hemIF
’När de har gått och pratat en stund erbjuder sig berättarjaget att följa henne hem’
(161) Tað, sum Albert Einstein leggur út við í tekstinum er, at vísa okkum lesarar á,
hvussu tilveran [...] [97-b1]
Det, som Albert Einstein lägger ut med i texten är, att visa oss läsareACK på, hur
tillvaron [...]BS
’Det som Albert Einstein börjar med i texten är att påpeka för oss läsare hur tillvaron [...]’

Trots alla dessa förbehåll återstår ändå en rad belägg där det indirekta objektet har prototypisk roll och prototypisk struktur samt står i prototypisk
omgivning, men ändå inte får den normenliga dativmarkeringen. Dessa exempel visas i (162), (163) och (164) nedan.
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(162) at huglagið eggjar móttakaran til at geva greinskrivaran viðhald í sínum atfinningum [94-l2]
att stämningen eggar mottagaren till att ge artikelförfattarenACK medhållACK/NOM i
sina invändningar
’att textens patos får mottagaren att hålla med artikelförfattaren i hans kritik’
(163) Henda meira passiva hugburðin gevur Einstein organisatiónur [sic] skildina [sic]
fyri [97-b1]
Denna mera passiva attityden ger Einsteinoböjligt namn organisationerACK/NOM skuldenACK för
’Denna mera passiva attityd ger Einstein organisationer skulden för’
(164) U.S.A. [...] veittu ikki bert Týskland, men eisini øll tey lond, ið høvdu verið herjað
av krígnum, peningaligan stuðul [70-n1]
USAoböjligt namn gav inte bara TysklandACK/NOM men också alla de länderACK/NOM
som hade varit härjade av kriget, ekonomiskt stödACK
’USA gav ekonomiskt stöd inte bara till Tyskland, utan till även alla andra länder
som härjats av kriget’

Och slutligen finns som sagt minst ett belägg, nämligen (165), där dativ ersatts med ackusativ till och med på indirekt objekt i form av reflexivt pronomen, som är lexikaliserat tillsammans med verbet. Observera att det inte
finns något annat i kontexten som kan störa kasustilldelningen; båda objektens roller är typiska liksom det direkta objektets struktur (nominalfras i
ackusativ).
(165) tí fólk hava ikki tíð og heldur ikki ráð til at fáa seg børn [65-j1]
för folk har inte tid och heller inte råd till att få sigACK barnACK/NOM
’för folk har inte tid och heller inte råd att skaffa barn’

Beläggen på underanvändning ger alltså inget stöd för att dativen skulle stå
särskilt stark där den är semantiskt väl motiverad. Konstruktionens produktivitet är inte heller särskilt hög. Det finns ett entydigt exempel, nämligen
(166), där mönstret indirekt objekt i dativ och direkt objekt i ackusativ generaliseras vid verb som enligt normen tar två objekt i ackusativ.
(166) Fyrst og fremst skuldu lærararnir í skúlunum tikið og lært børnunum, at virða ikki
bert teirra egna mál [91-l2]
Först och främst skulle lärarnaNOM i skolorna tagit och lärt barnenDAT att värdera
inte bara deras eget språkIF
’Först och främst borde lärarna i skolan ta och lära barnen att värdera inte bara sitt
eget språk’
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Verbkonstruktionen i exempel (167) bör snarast ses som ett nyord, en kontamination av taka sær av e-m ’ta hand om ngt/ngn’ och taka ábyrgd av/fyri
e-m ’ta ansvar för ngt/ngn’. Konstruktionen nämns inte i FO och är mycket
ovanlig även i texter på internet (en sökning 2014-10-05 på taka sær ábyrgd
gav tre träffar).
(167) Tað er tekin uppá alt ov vánalig foreldur, sum ikki taka sær nakra ábyrgd av
barninum [99-r1]
Det är tecken på allt för dåliga föräldrar, som inte tar sigDAT något ansvarACK av
barnet
’Det är ett tecken på allt för dåliga föräldrar, som inte tar ansvar för barnet’

Beläggen i mitt material på att mönstret indirekt objekt i dativ och direkt
objekt i ackusativ generaliseras är alltså bara två till antalet, färre än beläggen på underanvändning av dativ i samma kontext. Det måste anses oväntat
utifrån hypotesen att tematisk kasustilldelning vinner mark i färöiskan.
Å andra sidan förekommer i mitt material ett nytt lånord, alltså inte upptaget i FO, som inte ansluter sig till det mest frekventa treställiga mönstret.
Verbet är undirkasta ’underkasta’, som i både nyisländska, fornsvenska och
tyska konstrueras med ett objekt i ackusativ och ett objekt i dativ. I färöiskan
väljs däremot två ackusativobjekt i alla belägg som jag hittat i mitt material,
jfr exempel (168), i korpusarna FTS och TTF samt vid sökning på internet
genom Google (verbet är inte frekvent).
(168) Hann eigur [...] at undirkasta seg tær lógir, ið eru gjørdar [45-d3]
HanNOM äger att underkasta sigACK de lagarACK som är gjorda
’Han ska underkasta sig de lagar som har stiftats’

Kasusvalet kan här tänkas bero på den otypiska rollfördelningen: Det första,
indirekta objektet är en animat aktant med rollen PATIENT medan det andra,
direkta objektet i exemplet ovan är en sakaktant som snarast har rollen FÖREMÅL. Det direkta objektet har alltså ingen av rollerna FÖRMÅNSTAGARE
eller MOTTAGARE, som är typiska för dativ. Detta är ett av de tydligaste stöd
jag hittat i mitt material för att kasustilldelning i färöiskan kan vara styrd av
semantisk roll vid ett led som förmodligen är syntaktiskt obligatoriskt och
alltså tilldelas sitt kasus av verbet. Vilken kasusmarkering som väljs vid
nyligen skapade eller inlånade verb där det finns ett objekt med rollen FÖRMÅNSTAGARE saknar jag tyvärr uppgifter om.
Den enda treställiga konstruktion med dativ som annars tycks vara produktiv i mitt material är OLYCKSDRABBAD i dativ + infinitivfras, se exempel
(169), (170) och (171) nedan. Dativledet har jag här klassat som icke valensbunden dativ (dativus incommodi), jfr avsnitt 6.2.11.1. Klassificeringen
bygger på att konstruktionen inte nämns i samband med respektive verb i
FO, och konstruktionerna måste alltså anses vara i någon mån nyskapande.
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Klassificeringen av dativledet som icke valensbundet är dock något tveksam
eftersom det led som är optionellt åtminstone vid steðga ’stoppa’ och tarna
’hindra’ inte är dativledet, utan infinitivfrasen (hindra ’hindra’ däremot
skulle eventuellt kunna ha en sats som komplement i stället för både dativled
och infinitivfras). Om dativledet är ett objekt till verbet ger följande belägg
definitivt exempel på att tematisk kasustilldelning är produktiv; om dativledet i stället betraktas som icke-valensbundet visar beläggen snarast att semantisk kasustilldelning enligt definitionen hos Falk (1997:45–46) är livskraftig i dagens färöiska.
(169) hann kann eisini koma langt, um ikki tað fíggjarliga hindrar honum at fremja sína
ætlan [65-q2]
han kan också komma långt, om inte det finansiellaNOM/ACK hindrar honomDAT att
främja sin planIF
’han kan också gå långt, om inte det finansiella hindrar honom från att fullfölja sin
plan’
(170) Tað ber ikki til at steðga listini at broytast [96-i1]
Det bär inte till att stoppa konstenDAT att förändrasIF
’Det går inte att hindra konsten från att förändras’
(171) sovorðið ummæli, sum Sosialurin gav, tarnar øðrum listafólkum at vísa sítt framm
[sic] [96-h1]
sådan recensionNOM/ACK som [tidningen] Sosialurin gav, hindrar andra konstnärerDAT att visa sitt framIF
’en sådan recension som Sosialurin gav hindrar andra konstnärer från att [våga]
visa upp sina verk’

Oavsett exakt syntaktisk analys finns det en antydan att mönstret NOMDAT-IF sprids, då en skribent använder det även för gammal ackusativ med
infinitiv, jfr exempel (172) och (173) från samma person.
(172) vit mugu lata øllum, sum vilja, orða seg gjögnum list [93-l1]
viNOM måste låta allaDAT som vill, uttrycka sig genom konstIF
’vi måste låta alla som vill uttrycka sig genom konst’
(173) latið øllum orða seg sum tey vilja [93-l1]
låt allaDAT uttrycka sig som de villIF
’låt alla uttrycka sig som de vill’

Sammanfattningsvis uppvisar de treställiga konstruktionerna i mitt material
ingen stark tendens till att tematisk kasusmarkering vinner mark, detta trots
att dativledet här nästan alltid intar någon av sina mest prototypiska roller.
Att exemplen på spridning av konstruktionen NOM-DAT-ACK är så få kan i
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och för sig förklaras med att de flesta möjliga övergångar redan skett i historisk tid så att det nu finns ytterst få treställiga verb kvar som har någon annan
kasusram (nämligen NOM-ACK-ACK). Men flera nya verb skulle ändå
kunna tillkomma som anslöt sig till konstruktionen NOM-DAT-ACK, och
framför allt borde inte dativ underanvändas i denna kontext.
9.2.2.3 Adjektiv med objekt i dativ
Dativobjekt vid adjektiv är en konstruktion som t.ex. enligt Jónsson
(2009a:206) samt Jónsson & Pétursdóttir (2012:91) förlorar mark i färöiskan
och ersätts av prepositionsfras. Trots detta ger materialet flera belägg på
innovativt bruk av dativ vid just adjektiv. Adjektiven som mot normen kombineras med dativobjekt är de två närsynonymerna ósamdur ’oense’ och
óeinigur ’oenig’, närsynonymerna íklæddur ’iklädd’ och ílatin ’iklädd’ samt
två adjektiviska particip som tycks vara på väg att bli adverb, nämligen undantikið ’undantaget’ och orsakað ’förorsakat av, på grund av’. Denna benägenhet att överanvända dativ vid adjektiv är ingen idiosynkrasi hos någon
viss skribent, då alla belägg härrör från olika personer. Vardera av de
nämnda adjektiven används visserligen med dativobjekt bara en gång i hela
materialet, men det är inte troligt att det rör sig om slumpmässiga felskrivningar: För varje fall finns en närsynonym eller ett ord av samma bildningstyp som drabbas av samma typ av överanvändning. Dessutom har jag vid
sökning på internet i oktober 2014 funnit exempel på dativobjekt vid samtliga dessa adjektiv, även om andra konstruktionsalternativ är i stor majoritet.
Samtidigt måste konstruktionerna anses som nyskapande. Samtliga belägg i
mitt material på överanvändning/innovativt bruk av dativ på objekt till adjektiv härstammar från period 3. Adjektiven ifråga är inte upptagna som
dativstyrande i färöiskan hos Henriksen (2000), i FO eller hos Jónsson &
Pétursdóttir (2012:101 f.), som bygger sin förteckning på de två föregående
verken. De är inte kända från fornvästnordiskan (ej upptagna i Fritzner 1973)
och inte dativstyrande i svenska eller norska dialekter; inget av dem nämns
hos Reinhammar (1988b). Vid sökning i FTS hittar jag inga parallella exempel, men däremot som sagt vid fri sökning på internet. Jónsson & Pétursdóttir (2012:105) fick år 2010 också höga acceptansvärden för dativobjekt vid
ílatin bland sina informanter, då 16 av 41 personer accepterade exemplet
Børnini skulu vera ílatin hóskandi klæðum ’Barnen ska vara iklädda lämpliga kläder’. Vár í Ólavsstovu och Zakaris S. Hansen bekräftar i muntlig
kommunikation (2014-08-28) att yngre språkbrukare i mera formella sammanhang förhållandevis ofta använder dativobjekt vid adjektiv som tidigare
inte kunnat konstrueras så, t.ex. just adjektivet ílatin.
Hur ska då denna produktivitet förklaras i generativa termer? Jónsson &
Pétursdóttir (2012:94) postulerar att objekt till ackusativ har lexikalt kasus,
men däremot specificerar de inte explicit om det rör sig om tematisk eller
idiosynkratisk kasustilldelning. Eftersom de lyckas ställa upp grupper av
objektstyrande adjektiv med gemensamma betydelseelement kan man dock
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sluta sig till att kasustilldelningen hos åtminstone majoriteten av adjektiven
är tematisk. Gruppen som kallas Annað, alltså ’övrigt’, och endast har tre
medlemmar får antas dela ut kasus idiosynkratiskt. Förutsägelsen som faller
ut av detta – men som Jónsson & Pétursdóttir (2012) inte uttrycker – är att
grupperna med tematisk kasustilldelning skulle kunna vara marginellt produktiva, medan adjektiv som faller utanför fälten likhet, avseende/hållning
eller fördel/nackdel/svårigheter i allt mindre utsträckning borde kombineras
med objekt i dativ. För vissa av mina exempel på överanvändning av dativobjekt passar en sådan förutsägelse bra. Ósamdur och óeinigur liknar andra
dativstyrande adjektiv som uttrycker hållning, såsom væl/illa sinnaður ’vänligt/ovänligt inställd’. Eftersom gruppen är den största bland de dativstyrande adjektiven är det rimligt att den är svagt produktiv trots att den har
lexikal kasustilldelning. Men alla övriga adjektiv som mot normen används
med dativobjekt i mitt material, alltså íklæddur, ílatin, undantikið och orsakað, faller utanför de centrala semantiska fälten som motiverar dativobjekt
vid adjektiv. Dessutom har dativobjektet där inte den semantiska roll som är
typisk för dativobjekt till adjektiv, nämligen UPPLEVARE. I stället är dativledets roll vid dessa fyra adjektiv snarast FÖREMÅL (undantikið samt kanske
íklæddur och ílatin), INSTRUMENT (antagligen íklæddur och ílatin) eller ORSAK gränsande mot INSTRUMENT (orsakað). Utifrån distinktionen mellan
tematiskt och idiosynkratiskt kasus är det helt oväntat att sådana konstruktioner skulle vara produktiva.
Det enda av dessa udda adjektiv som registreras i Jónssons och Pétursdóttirs studie är ílatin. Adjektiv som inte ingår i de fornärvda kärngrupperna av
dativstyrande adjektiv borde enligt deras hypotes konstrueras med prepositionsfras. Jónssons och Pétursdóttirs förklaring till att 39 % av informanterna
accepterar dativobjekt vid ílatin är att ordet är ett particip och att det därför
(!) inte finns någon lämplig preposition som skulle kunna inleda ett objektliknande adverbial. Detta är emellertid inte sant, då jag på internet hittat belägg på just konstruktionen ílatin í e-t ’iklädd i ngt’. Förklaringen haltar
också på andra sätt. Att konstruktionen med objektliknande adverbial sällan
används beror knappast på att ílatin är ett particip i allmänhet, utan att det är
ett sammansatt particip bildat utifrån ett verb med objektliknande adverbial
och alltså redan i sig själv innehåller en preposition. Det verkligt förvånande
är att ílatin allra oftast tar ackusativobjekt, vilket i stort sett är okänt som
kasus på objekt till adjektiv i nordiska språk. Reinhammar (1988b:51) föreslår just parallell verbkonstruktion respektive ursprunget i en verbform som
förklaring till att rädd i vissa dialekter tar ackusativ. Nyskapande dativobjekt
till adjektiv förekommer alltså inte bara vid particip (jfr att óeinigur definitivt inte är något particip), och particip ger inte nödvändigtvis dativobjekt
utan ibland en ännu mera udda konstruktion med ackusativobjekt.
I stället verkar det faktiskt finnas en svag tendens att instrumental dativ
håller på att väckas till liv på objekt till adjektiv i färöiskan. Åtminstone
utgör ílatin, íklæddur och orsakað en liten grupp adjektiv som alternativt kan
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uttrycka rollen INSTRUMENT eller ORSAK gränsande mot INSTRUMENT med
objekt i dativ. Till dessa kan eventuellt ávirkaður ’påverkad’ komma att
räknas om exempel (174) inte bara innehåller ett skrivfel; den normala konstruktionen är ávirkaður av e-m ’påverkad av ngt’.
(174) sum vóru hesi fólk sálarliga brekaði ella ávirkaði rúsandi evnum [74-u2]
som vore dessa människor själsligen handikappade eller påverkade narkotiska
ämnenDAT
’som om dessa människor vore själsligen handikappade eller påverkade av
narkotiska medel’

Det måste dock medges att jag inte lyckats hitta några ytterligare exempel på
ávirkaður med dativobjekt. Utvidgar man definitionen av gruppen till att
omfatta både rollerna FÖREMÅL och INSTRUMENT – rimligt, eftersom
objektet vid ílatin och íklæddur kan anses ha båda rollerna – fångar man in
även adjektivet undantikið. Det ska bli mycket intressant att följa om denna
grupp blir mera frekvent i framtiden, så som man kan tänka sig utifrån omdömet från Vár í Ólavsstovu och Zakaris S. Hansen, eller om den upplöses i
och med att undantikið och orsakað övergår fullständigt till adverb och konstruktionen med ackusativobjekt segrar för ílatin och íklæddur.
Sammanfattningsvis ger bruket av dativobjekt vid adjektiv i mitt material
mycket svagt stöd för en distinktion mellan tematiskt och idiosynkratiskt
kasus, där bara det förstnämnda skulle vara produktivt, medan det andra
skulle minska i frekvens. Överanvändningen av dativ vid ósamdur och óeinigur kan förklaras som produktivitet hos tematiskt kasus. Idiosynkratiskt
kasus uppvisar däremot ingen tendens att minska (inga adjektiv över huvud
taget uppvisar någon underanvändning av dativ, ett problem även för den
överordnade distinktionen strukturellt/lexikalt kasus), utan verkar tvärtom
vara produktivt vid minst fyra adjektiv.
9.2.2.4 Subjekt i dativ
Subjekt i oblika kasus har enligt Eyþórsson & Jónsson (2003:213) idag alltid
idiosynkratiskt kasus i färöiskan. De båda forskarna menar att färöiska verb
som tar subjekt i dativ med rollen UPPLEVARE eller någon av de roller som
Eyþórsson & Jónsson sammanfattar under etiketten Goal (MOTTAGARE,
FÖRMÅNSTAGARE ELLER OLYCKSDRABBAD) tidigare har haft tematisk kasustilldelning. Sådan tematisk kasustilldelning har varit marginellt produktiv
och givit dativsubjekt på enstaka verb som i isländskan fortfarande tar ackusativsubjekt, t.ex. lysta ’ha lust’ och vanta ’sakna’. Numera är dock denna
ˮdativsjukaˮ inte längre aktiv i färöiskan, då den överlagrats av en
ˮnominativsjukaˮ som attraherat de verb som fortfarande tog subjekt i ackusativ till den mest frekventa konstruktionen med nominativsubjekt (ibid. s.
215–216). I dagsläget är nominativsjukan fortfarande aktiv och attraherar i
stigande grad verb som brukat ta dativsubjekt (ibid. s. 208). Det tycks som
332

om Eyþórsson & Jónsson tar själva det förhållande att subjekt i dativ minskar i frekvens i färöiskan som bevis för att kasustilldelningen är idiosynkratisk. Accepterar man denna slutsats är det överflödigt att söka semantiska
kluster bland de verb som tar subjekt i dativ och jämföra dessa med frekvensen av över- och underanvändning av dativ, enligt samma mönster som använts i de senaste avsnitten ovan. Jag kan emellertid inte helt ansluta mig till
påståendet att konstruktioner med dativsubjekt skulle vara fullständigt improduktiva. Eyþórsson & Jónsson (2003:213) nämner själva verbet mangla
’sakna’ som exempel på ett lånord som tar dativsubjekt efter mönster av
närsynonymen vanta, men menar tydligen att inlånet skett innan kasustilldelningen på alla dativsubjekt blev idiosynkratisk. Det må vara, men i mitt
material finns ytterligare ett innovativt verb, krevjast ’behöva’, som används
av två olika skribenter med 17 års mellanrum, båda gångerna med subjekt i
dativ. Verbet finns inte upptaget i FO och måste alltså vara sällsynt, även om
jag via internet hittat enstaka belägg med stor tidsmässig spridning, från det
äldsta exemplet i tidskriften Fuglaframi 1898 till det yngsta i tidskriften FFblaðið 2005, vilket återges som (175) nedan.
(175) Teimum kravdist ein partapening upp á kr. 22.50045
DemDAT krävdes ett aktiekapitalACK upp på kronor 22 500
’De behövde ett aktiekapital på 22 500 kronor’

Det är möjligt att konstruktionen nyskapats av flera personer oberoende av
varandra vid olika tidpunkter mot mönster av närsynonymerna nýtast ’behöva’ och tarvast ’behöva, sakna’ som också bär suffixet -st. Ju fler sådana
någorlunda nya verb med subjekt i dativ som upptäcks, desto mindre sannolikt är det att all kasustilldelning på dativsubjekt är idiosynkratisk. I mitt
material finns för övrigt ett ytterligare, mera kuriöst exempel på utvidgning
av den opersonliga konstruktionen. Exempel (176) visar denna överanvändning av opersonlig konstruktion vid verbet tráa, som vanligen konstrueras
e-r tráar eftir e-m ’ngn längtar/strävar efter ngt’:
(176) Øllum leingist eftir og tráar eftir ’reinleikans bygd’ [98-j1]
AllaDAT längtar efter och trånar efter ’renhetens by’PPdat/PPack
’Alla längtar efter och strävar efter ˮrenhetens byˮ’

Tráa står här visserligen i samordning med leingjast ’längta’ som regelbundet tar opersonlig konstruktion och kan misstänkas ha ˮtvingat påˮ tráa ett
dativsubjekt, men valet av konstruktion är ändå entydigt och bör ha gjorts
medvetet även för tráa eftersom verbet böjts i singular och alltså inte kongruerar med subjektet. Detta är alltså ett i och för sig isolerat exempel på
dativsjuka, som enligt Jónsson & Eyþórsson (2005) bara är känd från is45

FF-blaðið 2005-05-26, se http://www.fiskimannafelag.fo/media/8920/343.pdf
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ländskan idag. Sammanfattningsvis finns det en del som tyder på att övergången från tematisk till idiosynkratisk kasustilldelning vid verb med dativsubjekt inte är helt avslutad – om man nu menar att lexem med idiosynkratisk kasustilldelning under inga omständigheter kan bilda utgångspunkt för
analogier så som det låter på exempelvis Jónsson & Eyþórsson (2011).
Denna strikta tolkning av dikotomin tematiskt kasus visavi idiosynkratiskt
kasus verkar dock orimlig med tanke på motexempel från andra varieteter av
nordiska språk, inte minst Falks (1997:67) belägg på överanvändning av
ackusativ på subjekt.
Beläggen på underanvändning av dativ på subjekt kan för övrigt inte bekräfta Eyþórssons & Jónssons (2003:221) idé att ett visst verbs frekvens i sig
påverkar mottagligheten för nominativsjuka. Författarna hävdar att informanterna sätter subjektet i dativ vid dáma ’gilla, tycka om’ oftare än vid
andra verb på grund av att dáma är det mest frekventa opersonliga verbet.
Verbet dáma konstrueras i mitt material med nominativsubjekt i 11 fall av
70, d.v.s. i 16 % av fallen. Verbet lysta ’ha lust’ förekommer 9 gånger i
materialet, men aldrig med nominativsubjekt. Andra verb som konsekvent
tar dativsubjekt är krevjast ’behöva’ (2 belägg), leingjast ’längta’ (5 belägg),
líka ’gilla, tycka om’ (2 belägg), tarvast ’behöva’ (1 belägg) eller tykja ’tro,
tycka’ (5 belägg). Verbet tørva ’behöva’ slutligen förekommer 10 gånger i
materialet, varav bara en gång med nominativsubjekt. Med detta vill jag inte
säga att frekvens saknar betydelse. Däremot tror jag inte att hög frekvens hos
ett visst lexem är det enda som kan göra att idiosynkratiskt kasus bevaras.
9.2.2.5 Preposition med rektion i dativ
Prepositioner antas i allmänhet dela ut lexikalt kasus till sina rektioner, jfr
redan Yip, Maling & Jackendoff (1987:229). Ingen har ännu explicit försökt
att tillämpa just distinktionen tematiskt/idiosynkratiskt kasus på prepositionsfraser, men däremot har flera forskare letat efter semantiska regelbundenheter bakom kasusvalet. Michael Barnes har undersökt prepositionen við
’med, vid’ (Barnes 1977, 1994) och fyri ’för’ (Barnes 1981) i färöiskan.
Helge Sandøy har återkommande undersökt likheter och skillnader mellan
bruket av dativ i färöiska och Romsdalsmål, häribland även kasusvalet efter
preposition (Sandøy 2005, 2011a, 2012), och diskuterat om kasusvalet är
syntaktiskt eller semantiskt bestämt. Båda visar att det finns en ganska tydlig
koppling mellan semantik och kasusval när det gäller fria adverbial inledda
av preposition. Sandøy är i allmänhet pessimistisk angående möjligheten att
förklara förändringarna i kasusbruket i norska dialekter via semantiska regelbundenheter. Men just efter vissa prepositioner ser Sandøy (2011a:262)
vad som i generativa termer eventuellt skulle kunna kallas tematisk kasustilldelning: ˮMen etter ei handfull preposisjonar er det semantikken som avgjør
om ein skal bruke dativ eller akkusativ, og dette er det einaste området dativen har klart semantisk innhald.ˮ Sandøys undersökningar inkluderar främst
fria adverbial, vilket gör att hans resultat inte direkt går att överföra på mitt
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material där endast prepositionsfraser som utgör objektliknande adverbial
tagits med. I sin artikel från 2011a berör Sandøy dock även objektliknande
adverbial något. Han konstaterar för norska dialekters del att kasusvalet vid
prepositioner som kan styra båda ackusativ och dativ fortfarande bestäms av
grundregeln om ackusativ för riktning och dativ för befintlighet. Denna regel
går dock inte utan vidare att extrapolera till konstruktioner med abstrakt
betydelse, d.v.s. objektliknande adverbial. Sandøy (2011a:262 f.) ser visserligen en del semantiska regelbundenheter i kasusvalet efter for och på, men
sammanfattar att systemet för prepositioners kasusstyrning är komplext och
svårinlärt. Samtidigt gör han (ibid. s. 261) iakttagelsen att sent tillkomna
objektliknande adverbial till verb som tidigare styrt dativ tenderar att få ackusativ, medan objektliknande adverbial till adjektiv som tidigare styrt dativ
hellre tilldelas dativ – vilket kan tolkas som en syntaktisk motivering av
kasustilldelningen. Barnes (1977:74–76) observerar även i färöiskt material
en tendens till att rektionen markeras med ackusativ just i objektliknande
adverbial till verb. Enligt honom styr prepositionen við ackusativ när den
inleder objektliknande adverbial till verb, men antingen ackusativ eller dativ
när den inleder andra adverbial, allt efter betydelse.46 I sin fortsatta undersökning av denna prepositions kasusstyrning 1994 modifierar Barnes repertoaren av semantiska funktioner, och då återfinns exempel på objektliknande
adverbial i flera olika grupper. Trots en finare semantisk indelning av prepositionsfraser med við, inklusive de objektliknande adverbialen, återstår
vissa fall där Barnes (1994, se Barnes 2001 exempelvis s. 206) inte kan finna
någon semantisk systematik bakom valet mellan ackusativ och dativ. Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att en del prepositioner kan styra
flera olika kasus, och att valet mellan dessa kasus inte i alla delar låter sig
systematiseras utifrån semantiken. En viss syntaktisk funktion kan gynna ett
visst kasus, men inte heller detta är helt regelbundet. Hur man ska tolka sådana förhållanden i termer av dikotomierna strukturellt och lexikalt kasus,
tematiskt och idiosynkratiskt kasus är inte givet. De undersökningar som
använt begreppet tematiskt kasus tycks implicit utgå ifrån att ett och samma
lexem kan dela ut bara ett kasus och gör det antingen tematiskt eller idiosynkratiskt. Jag väljer att för närvarande inte fördjupa mig i denna teoretiskt
mycket intressanta definitionsfråga, utan använder mindre specifika uttryck
som semantisk motivering av kasusvalet i den fortsatta diskussionen om de
olika kasusens produktivitet efter preposition.
Barnes och Sandøy fokuserar just på prepositioner som sedan norrøn tid
kunnat styra både ackusativ och dativ, och i en diskussion om eventuella
förändringstendenser i färöiskan är det också dessa som är intressanta. I mitt

46

Barnes avgränsar emellertid sin motsvarighet till objektliknande adverbial annorlunda än
jag; med mina definitioner har färöiskan också objektliknande adverbial med við som innehåller dativ.
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material finns nämligen knappast några exempel47 på att en preposition som
enligt normen bara styr ackusativ i stället används med dativ eller vice versa
om det inte föreligger särskilda omständigheter, jfr nedan. Det står också helt
klart att det kasus som är mest produktivt i objektliknande adverbial i färöiskan är dativ. Denna överanvändning av dativ efter preposition är generellt
väntad utifrån jämförande nordisk språkhistoria, där t.ex. Reinhammar
(1973:71 m.fl. ställen) påvisat att dativ blir kvar i svenska och norska dialekter främst som prepositionskasus, jfr även Sandøy (2011a:265). I mitt
material förekommer det 38 gånger att dativ används i stället för annat kasus
(nämligen ackusativ) efter preposition. Det omvända sker bara 26 gånger,
och majoriteten av dessa belägg på underanvändning av dativ efter preposition uppstår dessutom under speciella omständigheter. I sex fall har dativ
ersatts med annat kasus därför att rektionen topikaliserats, jfr avsnitt 9.2.1.3
ovan. Ett belägg är exempel på att rektionen valts till subjekt i passiv och
därför fått nominativmarkering, jfr avsnitt 9.2.1.1. Två belägg på underanvändning har antagligen uppstått på grund av att två olika skribenter dragit
sig för att böja orden i det starkt lexikaliserade uttrycket hungur og hall
’hunger och nöd’ (en av skribenterna använder exakt samma verbkonstruktion, vinna á e-m ’vinna över ngn/ngt’, med entydig dativmarkering på rektionen när den består av andra lexem). Och 10 belägg slutligen härstammar
från enskilda skribenter som verkar mycket osäkra på kasusanvändningen i
allmänhet då minst en tredjedel av deras meningar innehåller någon form av
normbrott i kasusvalet, jfr avsnitt 9.1 ovan. En av personerna använder exempelvis annat kasus än normen föreskriver vid 14 tillfällen i de meningar
som jag excerperat, om man även räknar normbrott i andra kontexter än dem
jag fokuserar på. Udda kasusbruk hos sådana individer säger alltså mycket
lite om utvecklingen i färöiskan i dess helhet.48 Summa summarum återstår
endast 5 belägg på underanvändning av dativ efter preposition som rimligen
kan testas mot hypoteser om kasusens livskraft – förutsägelser som rör ett
språks system för kasustilldelning snarare än en individs bruk i en viss situation. För dessa fem exempel på underanvändning av dativ efter preposition
kan konstateras att de alla innehåller konstruktioner där FO inte ger någon
upplysning om normen. Vid skyna á e-m ’förstå ngt, skilja på ngt’ ges där
bara exemplet skyna á klokku ’kunna klockan’ där rektionen har tvetydig
kasusmarkering. Vid arbeiða við e-m ’arbeta med ngt’ och stemma fyri e-m
’rösta på ngt/ngn’ nämns inget objektliknande adverbial med den aktuella
prepositionen. Uttrycken halda eyga við e-m ’hålla ett öga på ngn/ngt’ och
vera sjálvforsýnandi við e-m ’vara självförsörjande med ngt’ slutligen finns
inte alls upptagna i FO. (Vad som kan betraktas som normenlig kasusmarke47

Bara ett enda exempel: VitNOM hoyra útvarpið, hyggja at sjónvarpPPack og lesa bløðini
hvønn dag ’Vi hör radio, ser på tv och läser tidningarna varje dag’ (94-c2)
48
Jag vill här klargöra att den kvantitativa studien, bortsett från den nyss nämnda underanvändningen vid prepositionsstyrd dativ, knappast har påverkats av denna enda persons kasusbruk då majoriteten av normbrotten hamnar utanför undersökningen.
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ring har jag alltså avgjort utifrån sökningar i korpusar eller i texter på internet.) Anledningen till att dessa konstruktioner inte nämns i FO är förmodligen att de är lågfrekventa och att de sista tre dessutom anses vara alltför nytillkomna danska lån. Båda delarna bäddar för instabil kasustilldelning, och
att vidare utreda huruvida kasusvalet i dessa fåtaliga konstruktioner är semantiskt motiverat kan därför tyckas något överflödigt. Notera emellertid att
tre av konstruktionerna innehåller prepositionen við som kommer att diskuteras närmare i samband med överanvändning.
Utredningen om i vilken utsträckning kasusvalet efter preposition är semantiskt motiverat kommer alltså huvudsakligen att handla om överanvändning av dativ efter prepositioner som kan styra både ackusativ och dativ.
Nästa fråga är om objektliknande adverbial till verb respektive till adjektiv
ska behandlas separat. Sandøy (2011a:261) observerar som sagt i norska
dialekter att objektliknande adverbial till verb tenderar att få ackusativ, medan objektliknande adverbial till adjektiv som tidigare styrt dativ hellre tilldelas dativ. Även i mitt material syns en viss skillnad mellan verbstyrda och
adjektivstyrda objektliknande adverbial. Överanvändningen av dativ är betydligt större än underanvändningen i prepositionsfraser som utgör adverbial
till adjektiv, jfr avsnitt 7.3.2, medan under- och överanvändning är lika stora
i prepositionsfraser som utgör objektliknande adverbial till verb. Det är dock
inte säkert att orsaken till snedfördelningen är ordklassen på det ord som är
närmast överordnat prepositionsfrasen. I stället kan benägenheten till överanvändning av dativ ligga hos vissa prepositioner. Det är nämligen påfallande att 25 av de 38 exemplen på överanvändning inträffar efter prepositionen við, i synnerhet i konstruktionerna koma saman við ’umgås med’ (6
belägg av 6 olika skribenter) och vera (ó)samdur við ’vara oense med’ (13
belägg av 8 olika skribenter). Redan Barnes (1977:78–79) ser i objektliknande adverbial med prepositionen við en tendens till att dativ blir vanligare
och förklarar det som en påverkan från fria adverbial med rollen Comitative
(enligt Fillmores Case Grammar, se Fillmore 1968). Bland annat för att
kunna utvärdera den idén vill jag diskutera alla konstruktioner med samma
preposition tillsammans, och jag kommer därför i det följande inte att skilja
på om det objektliknande adverbialet i sin tur är närmast underordnat ett
verb eller ett adjektiv.
Jag har vidare valt att i första hand jämföra kasusbruket efter preposition i
mitt material med beskrivningen hos Þráinsson m.fl. (2004). De behandlar i
motsats till Barnes (1977, 1981, 1994) alla prepositioner som styr både ackusativ och dativ, de inkluderar objektliknande adverbial i högre utsträckning
än Sandøy och de har exempel av senare datum. Barnes detaljerade undersökningar bidrar ändå till min analys i och med att de uppenbart ligger till
grund för presentationen av fyri och við hos Þráinsson m.fl. (2004:168–169,
172–174). När Barnes eller Sandøy i övrigt kan komplettera beskrivningen
hos Þráinsson m.fl. kommer det naturligtvis att påpekas. De prepositioner
som genererar överanvändning av dativ i mitt material är á ’på’ (4 belägg),
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eftir ’efter’ (1 belägg), fyri ’för’ (2 belägg), í ’i’ (5 belägg) och við ’med,
vid’ (25 belägg). Jag väljer att behandla de olika prepositionerna och konstruktionerna i frekvensordning, med de mest frekventa först.
Þráinsson m.fl. (2004:172 f.) anger och exemplifierar en rad semantiska
fält där við tar ackusativ och andra där við tar dativ. Att det finns en överlappning mellan de två kasusens funktioner påpekas i och med att fältet instrumental-objective ger ackusativ på rektionen efter vissa adjektiv och dativ
efter andra. Þráinsson m.fl. antyder också att den semantiska motiveringen
blir svagare ju starkare syntaktiskt bunden till verbet prepositionsfrasen är:
Som ett slags restkategori postulerar de nämligen connective, där prepositionens funktion helt enkelt definieras som ˮconnecting the verb and the
noun phraseˮ. Denna kategori omfattar en del, men långt ifrån alla objektliknande adverbial. Att semantiken inte alltid kan motivera kasusvalet blir
också uppenbart om man jämför den mycket närliggande betydelsen hos
t.ex. fáast við e-t ’syssla med ngt’, där rektionen står i ackusativ, och fara við
e-m ’behandla ngt (på ett visst sätt)’, där rektionen står i dativ. (Förstnämnda
klassas hos Þráinsson m.fl. som direction, det andra som connective.) När
við inleder ett objektliknande adverbial måste alltså rektionens kasus i stor
utsträckning läras in verb för verb, adjektiv för adjektiv, vilket medför att
kasustilldelningen utifrån beskrivningen hos Þráinsson m.fl. (2004) för
många objektliknande adverbial verkar vara idiosynkratisk.
Koma saman við ’umgås med’ kan jämföras med ett par andra verbkonstruktioner som Þráinsson m.fl. ger som typexempel på dels fältet comitative,
såsom ferðast við e-m ’resa med ngn’ (fritt adverbial), dels fältet connective,
såsom giftast við e-m ’gifta sig med ngn’. Båda dessa semantiskt tämligen
närliggande konstruktioner tar som synes dativobjekt. När við används om
ett skeende där två personer är involverade, så som här är fallet, kan man
nog räkna med att den mest frekventa kombinationen av betydelse och syntax är ’tillsammans med’ och rektion i dativ. Det är därför en rimlig tanke att
betydelsen ’tillsammans med’, för dem som väljer dativ vid koma saman við,
blivit starkare än den betydelse av rörelse/riktning som ligger i verbet koma
’komma’ och som borde ge ackusativ.
För vera (ó)samdur við ’vara oense med’ gäller liknande överväganden
som vid koma saman við: Även här involverar tillståndet typiskt två mänskliga parter som båda bör vara aktiva. Det är dock svårare att jämföra denna
konstruktion direkt med Þráinsson m.fl. (2004:172), då de enda två exemplen på adjektiv + objektliknande adverbial, vera góður við e-n ’vara god mot
ngn, tycka om ngn’ respektive vera beinasamur við e-n ’vara hjälpsam mot
ngn’, inte har så stora semantiska likheter med vera (ó)samdur við e-n.
Framför allt förutsätter vera góður við e-n och vera beinasamur við e-n ingen aktivitet hos den person som betecknas av rektionen. Ett reciprokt förhållande mellan två personer anger däremot vera trúlovaður við e-m och vera
forlovaður við e-m, båda med betydelsen ’vara förlovad med ngn’, som förekommer i materialet och där helt enligt normen tar dativ på rektionen. Man
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kan alltså anta att det även i fallet vera (ó)samdur við skett en attraktion från
en konstruktion till en annan på grundval av semantisk likhet.
Övriga konstruktioner där dativ väljs i stället för normenlig ackusativ efter við är sammeta við ’jämföra med’, samanbera við ’jämföra med’, gera út
við ’utrusta med’, sleppa sær av við ’göra sig av med’, sleppa av við ’slippa’
samt vera ónøgdur við ’vara missnöjd med’. Tveksamheten kring gera út við
kan lätt förklaras som en effekt av att det semantiska fältet instrumentalobjective förknippas med både ackusativ och dativ, jfr Þráinsson m.fl.
(2004:172 f.). Å andra sidan kan man tycka att existensen av en närsynonym
med ackusativ efter við, nämligen vera útstýrdur við e-t ’vara utrustad med
ngt’ (uppförd hos Þráinsson m.fl.), borde ha verkat konserverande på ackusativen i materialets perifrastiska passiv vera útgjørdur við med samma betydelse. En enstaka närsynonym som styr dativ tycks ju ha stått modell för
överanvändning av dativ i flera andra konstruktioner ovan. Men det semantiska fältet instrumental-objective tycks ganska starkt stimulera till bruk av
dativ då man rimligen kan räkna även sleppa sær av við och sleppa av við
dit. De återstående två lexemen sammeta við och samanbera við, som båda
betyder ’jämföra med’, ligger utanför fältet instrumental-objective. De är
alltså närsynonymer, och det är i sig intressant att båda av olika personer
använts i samma ˮfelaktigaˮ konstruktion. Hur man ska motivera detta är
dock inte helt givet. Rubriken instrumental hos Þráinsson m.fl. (2004:172)
låter lovande, men representeras av verbkonstruktionen arbeiða við e-m ’arbeta med ngt’ och nominalfrasen ætlanin við e-m ’planen med ngt’, av vilka
ingendera direkt liknar sammeta við och samanbera við. Lika svårt är det att
åtminstone hos Þráinsson m.fl. hitta paralleller till vera ónøgdur við ’vara
missnöjd med’ vare sig med ackusativ eller dativ på rektionen. Närmaste
adjektiven är de redan nämnda vera góður við e-n respektive vera beinasamur við e-n, där rektionen typiskt betecknar en person. De flesta övriga
fall med ˮfelaktigˮ dativ efter við kan endast motiveras genom frekvens då
det i allmänhet är vanligare att við styr dativ än ackusativ, jfr att tio av de
tolv semantiska funktionerna som Barnes (1994, se Barnes 2001:204) listar i
regel uttrycks med dativ.
Återstår då tio fall där andra prepositioner än við tillåts ta rektion i dativ
mot normen eller i brist på en norm. Liksom när det gäller underanvändning
av dativ efter preposition innehåller nämligen flera av beläggen konstruktioner som inte tas upp i FO. En i informellt språkbruk tämligen frekvent
konstruktion som inte beretts plats i FO är finna seg í e-t ’finna sig i ngt’.
Ackusativ är det kasus som används på rektionen i den stora majoriteten av
alla belägg jag funnit utanför mitt material, men två olika gymnasister använder uttrycket med dativ på rektionen. Efter samma mönster har ytterligare
en skribent skapat konstruktionen finna seg undir e-m, ordagrant ’finna sig
under ngt’, som jag trots sökning på internet inte kunnat finna några ytterligare belägg på. Þráinsson m.fl. (2004:169–171) ger inga exempel på objektliknande adverbial med í och alltså inga nära paralleller till konstruktionerna.
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Adverbialets semantiska funktion får antagligen ses som metaforisk rörelse
eller befintlighet. Skribenterna verkar i så fall ha uppfattat situationen de
beskriver som statisk snarare än dynamisk.
Samma resonemang stämmer in på de två belägg på överanvändning av
dativ som uppstår efter prepositionen á. Två olika skribenter har producerat
exempel (177) och (178):
(177) Tað søgutilfar, ið er skrivað um tíðina áðrenn átjanhundratali [sic], er bygd á
drýggjaligum skjølum [94-f2]
Det historiematerialNOM/ACK som är skrivet om tiden före artonhundratalet, är
bygd på sparsamma dokumentPPdat
’De historiska redogörelser som skrivits om tiden före 1800-talet är baserade på
sparsamma källor’
(178) tað er av alstórum týdningi, at sjónvarpið verður grundað á føroyskum tilfari
[94-l2]
det är av allstor betydelse, att televisionenNOM/ACK blir grundad på färöiskt
materialPPdat
’det är av mycket stor vikt att televisionen baseras på färöiskt material’

Även här saknas nära paralleller i Þráinsson m.fl. (2004), men man kan tänka
sig att det normala valet av ackusativ på rektionen bygger på en metaforisk
bild av rörelse. När satserna som här är passiva är det inte förvånansvärt att
skribenterna ifråga kan uppfatta situationen som statisk och välja dativ. Till
saken hör också att det ena av beläggen härrör från en person som förmodligen har färöiska som andraspråk, jfr avsnitt 9.1 ovan.
De två sista belägg på överanvändning av dativ som kan tänkas bero på
tvekan huruvida situationen ska tolkas som rörelse eller befintlighet i överförd bemärkelse innehåller prepositionen í, se (179) och (180). Även här har
det ena producerats av en förmodad andraspråkstalare, och det andra av en
examinand som skrivit en mycket lång uppsats och tycks ha åstadkommit en
rad slarvfel i hast.
(179) tí fólk klandrast um nógv ting og býta seg í ˮpartíumˮ [42-f3]
för folkNOM/ACK tvistar om många saker och delar sigACK i partierPPdat
’för folk tvistar om många saker och delar in sig i partier’
(180) hon er deild upp í fimm ørindum [94-f2]
denNOM är delad upp i fem stroferPPdat
’den är uppdelad i fem strofer’

Slutligen innehåller materialet tre belägg på överanvändning efter prepositionen fyri som får ses som en idiosynkrasi hos en enskild skribent. Samma
person använder nämligen konstruktionen vera týdningarmikil fyri ’vara
340

viktig för’ tre gånger med dativ på rektionen, något som jag annars inte hittat
några exempel på. Samtidigt är denna överanvändning semantiskt väl motiverad då den ansluter sig till den semantiska funktionen hos fyri som Barnes
(1981, se Barnes 2001:35) kallar figurative Locational och illustrerar med
bland andra exempel (181), som jag här annoterat och översatt.
(181) og tóktist hetta eygnablikkið hátíðsmiklari fyri teimum av hesum nýggju
pløggunum
och tycktes detta ögonblicketNOM/ACK högtidligareÖBL för demPPdat av dessa nya
plagg
’och detta ögonblick kändes högtidligare för dem tack vare dessa nya plagg’

Sammanfattningsvis tycks överanvändning av dativ efter preposition överlag
motiveras semantiskt, vilket också bevisas av att det oftast finns exempel
från flera olika skribenter på överanvändning i samma semantiska funktion.
Om detta sedan kan tas till intäkt för att tematisk kasustilldelning är produktiv och idiosynkratisk kasustilldelning improduktiv är mycket tveksamt. Som
jag redan tidigare nämnt tycks de två begreppen inte vara riktigt tillämpliga
på prepositionsfraser, åtminstone inte när prepositionen enligt normen kan
styra två olika kasus. Oftast är det dessutom så att ackusativ och dativ lika
väl, men på olika sätt kan motiveras semantiskt i en och samma kontext.
Skulle man kalla all semantiskt motiverad kasustilldelning tematisk, så saknar modellen kraft att förklara varför en typ av tematisk kasustilldelning
ersätter en annan. Skulle man å andra sidan säga att alla prepositioner tilldelar kasus idiosynkratiskt, så visar min undersökning att idiosynkratiskt kasus
kan vara produktivt. Jag avstår från att påstå någondera, men konstaterar i
likhet med Sandøy (2011a) att rektion är den satsdel där kasusvalet är tydligast semantiskt motiverat i både normenlig användning och normbrott.
9.2.2.6 Semantisk motivering av kasus i allmänhet
Det som hos Falk (1997) kallas semantiskt kasus, d.v.s. icke valensbunden
dativ, behandlas i varierande grad och under olika rubriker av de forskare
som hittills nämnts i detta kapitel. Det vanligaste är att ingen skillnad görs på
valensbundna och icke valensbundna led. Jónsson & Pétursdóttir (2012:103)
listar således en lång rad adjektiv där ett dativled är fullständigt optionellt
och ofta mycket sällsynt (exempelvis andstyggiligur ’motbjudande’, tekkiligur ’trevlig, förtjusande’, hættisligur ’farlig’, trongstaddur ’trängd’) utan att
skilja dessa från adjektiv som regelbundet tar ett dativobjekt. Även av diskussionen kring objektliknande adverbial ovan torde framgå att valensbundna och icke valensbundna led sällan skiljs åt systematiskt. Utan att det
någonstans uttalas explicit sluter jag mig till att de icke valensbundna leden i
allmänhet anses ha tematiskt kasus. I min undersökning har jag emellertid
valt att lägga viss möda på att identifiera olika typer av fri dativ, eftersom
bland annat Falks studie gjort det troligt att semantisk kasustilldelning kan
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ge ett annat utvecklingsförlopp än lexikal kasustilldelning. Falk (1997:56–
60) visar att UPPLEVARE med semantiskt kasus dativ, d.v.s. syntaktiskt optionella led med rollen UPPLEVARE, mycket sällan tilldelas något annat kasus
än dativ i fornsvenskan. I motsats till dativens alla andra funktioner finns det
alltså anledning att förvänta sig att de icke valensbundna dativleden knappast
ska uppvisa någon underanvändning. (Om de på något sätt ersätts bör det ske
genom prepositionsfras, som då hamnar utanför min undersökning eftersom
den utgör fritt adverbial.) Så visar sig också vara fallet: Underanvändningen
är överlägset minst i denna kategori sett till materialet i sin helhet, jfr avsnitt
7.3.3, och minskar kontinuerligt med tiden, jfr avsnitt 8.3.3.49 Detta skiljer de
icke valensbundna leden från valensbundna led som med säkerhet har tematisk kasustilldelning, så som exempelvis indirekta objekt, där andelen underanvändning istället ökar kontinuerligt. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att icke valensbundna led med rollen MOTTAGARE eller UPPLEVARE
inte har lexikalt, tematiskt tilldelat kasus, utan en annan typ av kasustilldelning även i färöiskan. Det återstår att beskriva hur denna form av kasustilldelning förhåller sig till den i västnordisk kasusforskning rådande modellen
med strukturell och lexikal respektive tematisk och idiosynkratisk kasustilldelning.
För övrigt är det inte säkert att det alltid är verbets semantik som är avgörande för kasusvalet, utan kanske i lika hög grad dativledets semantiska
egenskaper. I kapitel 7 och 8 har det framkommit att animata led har större
sannolikhet att markeras med dativ (åtminstone bevaras dativ bättre på första
och andra personens pronomen än på andra nominalfraser). Tendensen stärks
i period 3. Att animathet spelar roll för kasustilldelningen är inte helt oväntat, då det sedan tidigare är välkänt att vissa verb i färöiskan (framför allt
snákingarsagnorð, d.v.s. verb som betecknar kroppsvård) tar direkt objekt i
dativ om objektet är animat, men i ackusativ om objektet är inanimat, jfr
Henriksen (2000:74–75). Reinhammar (1973:231) observerar samma tendens i svenska och norska dialekter. Petersen (2010a:128, 2010b:124) visar
också att inanimata indirekta objekt hellre ersätts av prepositionsfras än animata indirekta objekt. Dessutom finns det utöver de personliga pronomina
även andra exempel på att sakaktant tilldelas ackusativ och personaktant
dativ vid samma verb. Fenomenet syns ibland även när ett personbetecknande objekt och ett sakbetecknande objekt finns i samma grafiska mening,
se (182), till och med när de två objekten är samordnade som i (183).

49
Dessutom minskar andelen icke valensbundna led kontinuerligt över tid jämfört med andra
satsdelsfunktioner, medan andelen ökar svagt mellan period 1 och 3 för de olika kategorier
som icke valensbunden dativ slagits samman med i tidigare forskning (främst indirekt objekt,
jfr avsnitt 8.2.3, och objekt till adjektiv, jfr avsnitt 8.2.2).
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(182) Guð sendi tá ein hval, at gloypa Jónasi, og ein slættubøka gloypir tá bátin [92-c2]
Gud sände då en val, att sluka JonaDAT och en nordkapareNOM slukar då båtenACK
’Gud sände då en val för att sluka Jona, och en nordkapare slukar då båten’
(183) Hann skal lýða tær lógir, ið einaferð eru settar og honum ella teimum, ið eru sett
at skipa fyri fólkinum [45-g3]
HanNOM ska lyda de lagarACK/NOM som engång är satta och honomDAT eller
demDAT som är satta att styra för folket
’Han ska lyda de lagar som en gång stiftats och honom eller dem som satts att
styra över folket’

Detta kan inte förklaras direkt utifrån de principer för kasustilldelning som
varit uppe till diskussion i avsnitt 9.2. Visserligen finns det en koppling
mellan semantiska fält bland verb och adjektiv, som bildar grunden för
tematisk kasustilldelning, och argumentens semantiska roller. Semantiska
roller är i sin tur delvis kopplade till animathet eftersom vissa roller bara kan
innehas av animata (eller metaforiskt personifierade) aktanter, exempelvis
dativens typiska roller UPPLEVARE, MOTTAGARE OCH FÖRMÅNSTAGARE; jfr
den koppling som Sandøy (2011a:261–262) gör mellan animathet och rollen
FÖRMÅNSTAGARE. Men de flesta verb och adjektiv kan trots allt ta både
animata och inanimata argument, samtidigt som de anses tilldela kasus bara
enligt en princip. Jag finner det alltså svårt att inordna tendensen att
förknippa dativ med animathet i kasustilldelningssystemet med strukturell
och lexikal respektive tematisk och idiosynkratisk kasustilldelning.
9.2.2.7 Slutsatser
Detaljgranskningen av beläggen på över- och underanvändning av dativ som
gjorts i avsnitt 9.2.2 ger svagt stöd för distinktionen mellan tematiskt kasus
och idiosynkratiskt kasus. Där kasusvalet är tydligast semantiskt motiverat,
nämligen efter prepositioner och i icke valensbundna led, är distinktionen
inte riktigt tillämpbar enligt de definitioner som vanligen ges av de två kasustilldelningsprinciperna. Där distinktionen är tillämpbar och relevant, nämligen vid två- eller treställiga personligt konstruerade verb samt vid adjektiv,
visar min studie att även idiosynkratiskt kasus är marginellt produktivt. Det
verkar som om överanvändning av dativ snarare är beroende av existensen
av en närsynonym som tar objekt i dativ än av ett sammanhållet semantiskt
fält som associeras med den aktuella argumentramen. Inte heller det enskilda
verbets/adjektivet frekvens i språkbruket verkar avgörande för hur väl det
normenliga kasuset bevaras, så som tidigare föreslagits. När det finns vissa
antydningar till produktivitet även hos den opersonliga konstruktionen, som
har påståtts ha enbart idiosynkratiskt kasus, är det rimligt att ifrågasätta om
det verkligen finns någon skarp gräns mellan tematisk och idiosynkratisk
kasustilldelning. Jag lutar åt att det snarare rör sig om ett kontinuum. Vidare
tror jag visserligen att både semantisk likhet med andra dativstyrande lexem
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och det enskilda lexemets frekvens spelar en stor roll för sannolikheten att
ett visst verb eller adjektiv ska användas med dativ, men jag misstänker utifrån studiens resultat starkt att även andra faktorer spelar in.

9.2.3 Sammanfattning
Även efter den närmare utredning som gjorts i avsnitt 9.2 står det fast att
bruket av dativ i färöiska studentexamensuppsatser från 1900-talet inte utvecklas på exakt det sätt som gängse modell för kasustilldelning inom det
generativa paradigmet förutsäger. Den del av resultatet som stämmer bäst
med modellen är att dativ underanvänds allt mera i opersonliga konstruktioner, som har lexikal och till yttermera visso idiosynkratisk kasustilldelning. Det finns också en tendens att strukturellt kasus brer ut sig i passiv.
När lexikalt kasus är produktivt sker det oftast efter mönster av andra verb
eller adjektiv med liknande betydelse som tar objekt i dativ enligt normen,
något som kan tolkas som att tematisk kasustilldelning är produktiv. Här
finns emellertid en rad motexempel där även idiosynkratiskt kasus verkar
vara marginellt produktivt. Ett par utvecklingstendenser som påvisats i den
kvantitativa studien och i detta avsnitt granskats ytterligare kan inte självklart tolkas inom ramen för strukturell och lexikal, tematisk och idiosynkratisk kasustilldelning så som de brukar definieras. Detta gäller dels tendensen
till ändrad kasusmarkering vid topikalisering, dels tendensen att animat referent betecknas med dativ men sakaktant med ackusativ i samma kontext. Det
vore särskilt angeläget att förklara just dessa tendenser eftersom de skiljer
period 3 från period 1 och 2 och i VARBRUL-analysen visat sig utgöra de
faktorer som starkast påverkar valet av kasus.
På ett övergripande plan har utredningen visat att variationen i kasusval i
de flesta kontexter är ännu större än vad som påvisats i tidigare beskrivningar. Den stora variationen i sig utgör en grogrund för förändring och är därför
intressant, trots att det visat sig svårt att förutsäga vilken exakt väg utvecklingen kommer att ta på kort sikt. På mycket lång sikt är det väl fortfarande
troligt att färöiskan förlorar lexikalt kasus och alltså dativ liksom de fastlandsskandinaviska språken; det kan min tidsmässigt begränsade studie inte
motbevisa. Särskilt intressant ur generativt perspektiv är att min studie bekräftar Þráinssons (2013:180) iakttagelse att färöiskan uppvisar mycket stor
variation i grammatiska val, inte bara mellan individer utan även hos en och
samma individ. Man kan se detta som att varje individ har flera inre grammatiker, varav en är dominant men inte enarådande. Ovanliga konstruktioner
accepteras alltså under särskilda kontextuella omständigheter, jfr slutet av
avsnitt 9.1 ovan. Þráinsson öppnar samtidigt för att parametrar inte har bara
två värden, av eller på, utan även kan inta mellanställningar:
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Building on ideas developed by Yang (2002, 2004, 2010), we could then say
that in the grammar of speakers who show no intra-speaker variation with respect to this feature, this parameter has either the value 0 (no NPOS) or 1
(NPOS freely accepted and used). For speakers who show intra-speaker variation the value would then lie somewhere between 0 and 1. [...] The general
claim is that this is a sensible way of modeling variation when we have a
’change in progress’. In such a situation, we will typically have extensive intra-speaker variation, in addition to inter-speaker variation. Although this
would seem to be a non-ideal state of affairs, evidence suggests that it is
much more common than often assumed. (Þráinsson 2013:180)

Här verkar en utveckling av den generativa teorin vara på väg, som kan
komma att ge modeller för språkförändring mera passande för färöiskan.

9.3 Studiens resultat i ljuset av konstruktionsgrammatik
Konstruktionsgrammatiken gör i mångt och mycket samma förutsägelser
som den generativa grammatiken, om än med annan övergripande motivering och annan terminologi, jfr Barðdal (2011). En viktig del av konstruktionsgrammatikens förklaringsmodell är den så kallade usage-based model
där nyckelordet är frekvens. Enligt usage based-model förutsätts att de mest
frekventa konstruktionerna ska attrahera flest nya medlemmar och de minst
frekventa konstruktionerna ska attrahera minst antal nya medlemmar och
förlora flest. I generativa termer representerar det mest frekventa mönstret
för kasustilldelning strukturellt kasus, och mindre frekventa mönster lexikal
kasustilldelning. Bland verb/adjektiv med lexikal kasustilldelning i sin tur
bygger tematisk kasustilldelning på mera frekventa kopplingar mellan kasus
och verbets/adjektivets betydelse, medan idiosynkratiskt kasus representerar
de riktigt lågfrekventa undantagen. När utredningen i avsnitt 9.2 givit stöd
för att strukturellt kasus ersätter lexikalt kasus, eller att tematiskt kasus är
mera produktivt än idiosynkratiskt kasus, så innebär detta alltså samtidigt
stöd för usage-based model: Ett mera frekvent mönster för kopplingen mellan schematisk konstruktion och lexikal konstruktion är mera produktivt än
ett lågfrekvent. Vice versa kan många av de fakta som motsäger den generativa modellen för kasustilldelning också anses utgöra problem för konstruktionsgrammatiken, då de innebär att lågfrekventa mönster är mer produktiva
än väntat.
Det som gör att konstruktionsgrammatiken kan förklara flera förändringar
– men å andra sidan inte kan göra några strikta förutsägelser, jfr Bybee
(2013) – är att den kombinerar faktorn frekvens med faktorn semantisk likhet. Vidare ses alla kombinationer av form och betydelse som konstruktioner, från den mest schematiska till den fullständigt lexikalt fyllda nivån. Mekanismerna som möjliggör övergångar från en konstruktion till en annan är
likadana på alla nivåer. På en av de mest schematiska nivåerna konkurrerar
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exempelvis olika kasus med varandra, på nivån för argumentstrukturer kontrasterar exempelvis konstruktion med objekt mot konstruktion med objektliknande adverbial, på en lägre nivå ligger de olika semantiska fält som associeras med respektive argumentstrukturkonstruktion. Dessa i sin tur kan ha
undergrupper, och på den lägsta nivån befinner sig de enskilda lexem som
representerar en viss semantisk grupp, jfr avsnitt 4.2.2 och referenser där.
Attraktion från en konstruktion till en annan kan ske på samtliga dessa nivåer grundat på de två hörnstenarna semantisk likhet och frekvens, jfr
Barðdal (2012:477). Teorin täcker därmed in alla typer av syntaktiska förändringar från de mest genomgripande, som exempelvis när en viss konstruktion slutar användas i ett språk därför att en annan konstruktion med
liknande betydelse är mera frekvent (jfr strukturell kasustilldelning inom
generativ grammatik), till de absoluta undantagen som när ett enskilt verb i
ett visst talögonblick mot normen används med samma kasusram som ett
semantiskt närbesläktat verb. Alla exempel i avsnitt 9.2.2 som innebär att ett
visst verb eller adjektiv mot normen används med dativ, när det finns en
närsynonym som styr dativ, är alltså fullt förklarliga ur konstruktionsgrammatisk synvinkel. Bara när inga lexem alls med liknande betydelse
används i en viss konstruktion, som när prógva ’bevisa’ tilldelas ett direkt
objekt i dativ, utgör det ett problem även för konstruktionsgrammatiken.
Nästan alla förändringar är alltså möjliga enligt konstruktionsgrammatiken, men alla är däremot inte lika sannolika. Mera frekventa grupper förutsägs attrahera flera medlemmar än mindre frekventa grupper, både
medlemmar som dittills ingått i andra grupper och medlemmar som är nytillskott i språket. Med frekvens menas då i de flesta fall antalet medlemmar i
gruppen (typfrekvens) snarare än gruppens samlade frekvens i språkbruket
(tokenfrekvens). Detta utgör en skillnad både mot de generativt inriktade
studier som jag refererat till i avsnitt 9.2 (exempelvis Jónsson & Eyþórsson
2011) och min egen kvantitativa studie, där fokus legat på tokenfrekvens.
Hur argumentationen kan föras syns exempelvis i forskningsbidragen från
Barðdal, som är en av de få som tillämpat konstruktionsgrammatiken på
västnordiskt material (främst isländska). Barðdal har valt som en av sina
huvuduppgifter genom åren att förklara produktiviteten hos olika argumentstrukturkonstruktioner, där hon anser att den generativa skolan misslyckats,
jfr exempelvis Barðdal (2011). Metoden är att identifiera de semantiska verbklasser som förknippas med en viss argumentstrukturkonstruktion, exempelvis den personliga konstruktionen med direkt objekt i ackusativ respektive dativ (Barðdal 2012). Sedan undersöks dels hur många medlemmar
varje semantisk grupp har, dels vilken typ av semantiska kopplingar som
finns mellan de olika grupperna. Förutsägelsen är att semantiska grupper av
verb som har många medlemmar och ligger centralt i det semantiska fältet
ska vara mest produktiva i den aktuella argumentstrukturkonstruktionen,
medan lågfrekventa, perifera grupper mera sannolikt utsätts för konstruktionsbyte. Som en konsekvens gäller också att argumentstrukturkonstruk346

tioner är mera hotade i sin existens om de verb eller semantiska klasser av
verb som associeras med konstruktionen är sinsemellan mycket disparata. På
den punkten gör modellen mera specifika förutsägelser än den generativa
modellen gör med distinktionen mellan tematiskt och idiosynkratiskt kasus,
då den sistnämnda inte tar hänsyn till graden av koherens inom varje semantisk grupp eller graden av semantiskt släktskap mellan grupperna. Å andra
sidan måste medges att detta är mått som är mycket svåra att kvantifiera.
Barðdal testar förutsägelserna i första hand på isländska, men samma principer och antagligen till och med samma semantiska klasser bör gälla även för
färöiskan, jfr Barðdals komparativa studie (2004) av opersonliga konstruktioner i isländska, färöiska och tyska.
Jag har ännu inte haft möjlighet att testa Barðdals metod fullt ut på mitt
eget färöiska material, men har gjort ett stickprov på personligt konstruerade
tvåställiga verb utan partikeladverbial. Här har jag använt den indelning i
semantiska fält som Jónsson (2009a:214) presenterar för att kunna jämföra
resultaten även med Jónssons egna förutsägelser, jfr avsnitt 9.2.2.1. Jónssons
exakta indelning i semantiska fält skiljer sig visserligen något från Barðdals,
men principerna bör ge liknande utfall oberoende av den exakta gränsdragningen. I Tabell 67 har jag ordnat de semantiska fält som är aktuella för tvåställiga personligt konstruerade verb med dativobjekt efter antalet medlemmar som Jónsson (2009a) listar. Längst ner står de verb som Jónsson inte
lyckats gruppera. Förutsägelsen inom konstruktionsgrammatiken utifrån
typfrekvens är alltså att överanvändningen ska vara störst i gruppen som har
flest medlemmar, eftersom den ska vara mest produktiv, och att underanvändningen ska vara störst i den grupp som har minst antal medlemmar eftersom den bör förlora medlemmar till andra konstruktioner. Utifrån regeln
om semantisk likhet gäller dock att grupper som är semantiskt mycket disparata bör ha större underanvändning och mindre överanvändning än gruppens
frekvens annars motiverar. Det gäller här förstås främst gruppen Andra verb,
men även i viss mån gruppen Avgränsade verb och Statiska verb.
Tabell 67. Relationen mellan typfrekvens och normbrott
Semantiskt fält
Hjälp eller skada
Attityd eller kommunikation
Avgränsade verb
Statiska verb
Kroppsvård
Rörelse
Andra verb
Totalt

Antal medlemmar
39
15
12
9
9
4
15
103

Antal belägg
Andel under- Andel överi mitt
användning användning
material
170
43
22
41
2
1
103
382

6%
2%
36 %
0%
0%
0%
11 %
8%

2%
0%
9%
0%
0%
100 %
7%
3%
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Som framgår av Tabell 67 stämmer förhållandena i mitt material ganska
dåligt in på förutsägelserna. Verbgrupperna med lägst typfrekvens är de som
uppvisar lägst andel underanvändning. Avgränsade verb uppfyller förväntningen att en tämligen lågfrekvent och semantiskt heterogen grupp ska ha
hög andel underanvändning, men samtidigt är det denna grupp som uppvisar
högst andel överanvändning, vilket inte stämmer med Barðdals (2008) produktivitetsskala, se Figur 9 i avsnitt 4.2.3. Även den mycket heterogena
gruppen Andra verb uppvisar hög andel överanvändning och är alltså oväntat
produktiv. Gruppen med högst typfrekvens, Verb för hjälp eller skada, är
samtidigt en av de semantiskt mest koherenta grupperna. Mot den bakgrunden är det förväntat att andelen underanvändning vid denna grupp ligger
under genomsnittet. Emellertid ligger även andelen överanvändning under
genomsnittet, vilket betyder att gruppen Verb för hjälp eller skada inte är så
produktiv i förhållande till andra grupper som Barðdals (2008) produktivitetsskala förutspår. Jag vill dock därmed inte avfärda Barðdals (2008) konklusion att produktivitet skulle ha samband med kategorins typfrekvens och
semantiska koherens, utan bara konstatera dels att min studie kan behöva
göras mera noggrant, dels att konstruktionsgrammatikens förutsägelser kan
behöva nyanseras ytterligare.
I det följande ska jag lyfta fram några punkter där konstruktionsgrammatiken, trots den nyss visade diskrepansen på åtminstone en punkt
mellan förutsägelserna och verkligheten i mitt material, har ett förklaringsvärde i förhållande till mina tidigare resultat. Med början på den lägsta nivån
kan det poängteras att konstruktionsgrammatiken tack vare sitt rekursiva
system med många olika abstraktionsnivåer inbjuder till att skilja på när en
viss dativstyrande preposition är produktiv i samband med ett visst verb och
när det är hela konstruktionen med objektliknande adverbial som är produktiv. I min kvantitativa studie ger båda förhållandena samma effekt, nämligen
att antalet objektliknande adverbial med dativ ökar, och inom det generativa
paradigmet brukar frågan knappast ställas. För dativens framtid bör det
emellertid ha större effekt om objektliknande adverbial i allmänhet blir vanligare än om enskilda prepositioner blir vanligare. Exempel på verb som
utifrån min språkkänsla50 inte alls brukar ta objektliknande adverbial, utan
överraskande visar på en produktivitet hos objektliknande adverbial i allmänhet är varðveita e-t móti e-m ’skydda något mot något’ och skerja e-n frá
e-m ’avskära en möjlighet för någon’. Exempel på verb som brukar ta ob50

Det är tyvärr svårt att utifrån FO skilja på om konstruktionen med objektliknande adverbial
eller den enskilda prepositionen är produktiv, då FO inte konsekvent listar objektliknande
adverbial vid respektive verb/adjektiv. Framställningen verkar inte vara motiverad av konstruktionernas frekvens; jämför exempelvis verja seg fyri e-m, som finns i FO, men i materialet har bara ett belägg, och verja seg móti e-m, som inte finns nämnt i FO, men har fyra
belägg i materialet. Jag har inte haft utrymme att göra sökningar på alla dessa verb med objektliknande adverbial i FTS, i någon annan databas eller genom exempelvis Google för att
kontrollera hur ofta de konstrueras med objektliknande adverbial, utan får preliminärt lita till
min språkkänsla.
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jektliknande adverbial, men med annan preposition är vara seg móti e-m
’skydda sig mot ngt, akta sig för ngt’, där det normala enligt min språkkänsla
vore vara seg fyri e-m (sistnämnda konstruktion finns även nämnd i FO).
Bästa beviset för produktivitet hos en konstruktion är om lexem som är nya i
språket ansluter sig till den, jfr Barðdals studier. För färöiskans del kan man
rimligen räkna med att verb som inte tas upp i FO är någorlunda sentida
tillskott i språket (sentida inlån eller individuella nyskapelser), och när sådana används med objektliknande adverbial visar det alltså konstruktionens
produktivitet. I mitt material finns minst ett sådant exempel, nämligen frábyrgja e-n frá e-m ’avskära ngn från ngt’. Preliminärt verkar det som om
själva konstruktionen med objektliknande adverbial verkligen är produktiv
oavsett de enskilda prepositionerna, vilket ger ett svagt stöd för hypotesen att
färöiskan rör sig från en mera syntetisk till en mera analytisk struktur.
På en mera schematisk nivå ligger kopplingen mellan en viss ordklass och
en viss argumentstruktur. Här kan konstruktionsgrammatiken genom sina
nyckelord semantisk likhet och frekvens bidra till att förklara den överraskande stabiliteten hos konstruktionen adjektiv + dativobjekt. Semantisk likhet kan vara skälet till att andelen dativled som utgör objekt till adjektiv
snarast blir större och inte mindre så som förutsägs inom det generativa paradigmet. Ur en viss aspekt är nämligen konstruktionen med objekt mera
semantiskt koherent än konstruktionen med objektliknande adverbial: Merparten av alla objekt till adjektiv har rollerna UPPLEVARE eller FÖRMÅNSTAGARE, som i vera e-m kunnugur ’vara bekant för ngn’ eller vera e-m lýðin
’vara lydig mot ngn’, medan objektliknande adverbial förutom dessa kan stå
för ett flertal andra roller såsom FÖREMÅL/ORSAK i vera bangin fyri e-m
’vara rädd för ngn’. Den semantiska koherensen hos adjektiv som tar objekt i
färöiskan lyfts fram hos Jónsson & Pétursdóttir (2012). Reinhammar
(1988b:50) visar på motsvarande sätt för svenska och norska dialekter att en
majoritet av de dativstyrande adjektiven, däribland några av de mest frekventa, tar dativobjekt som motsvarar en prepositionsfras med för eller mot.
Det måste dock betonas här liksom i avsnitt 9.2.2.3 att semantisk likhet inte
kan förklara varför dativobjekt är produktivt till just de adjektiv där konstruktionen används mot normen (ílatin, íklæddur, undantikið, orsakað) eftersom objektets roll här är FÖREMÅL, INSTRUMENT eller ORSAK gränsande
mot INSTRUMENT och adjektiven semantiskt ligger ganska långt ifrån andra
adjektiv med objekt. Frekvens kan å andra sidan förklara varför det inte finns
några exempel på underanvändning av dativ vid adjektiv: Dativ är i stort sett
allenarådande som kasus på objekt till adjektiv, och språkbrukaren upplever
därför inte ackusativ som ett alternativ i denna kontext. Även detta förhållande uppmärksammas av Reinhammar (1988b:58) för de fastlandsskandinaviska dialekternas del.
På den allra mest schematiska nivån slutligen ligger satsen med ordföljdsschemats fält som är både lexikalt och semantiskt nästan helt ospecificerade.
Här kan konstruktionsgrammatiken med dess fokus på frekvens bidra till att
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förklara varför dativ har en tendens att ersättas med annat kasus vid topikalisering, jfr avsnitt 9.2.1.3. Hela satsen kan alltså ses som en mycket schematisk konstruktion bestående av en rad tomma luckor, varav en är initialfältet.
Varje lucka associeras hos språkbrukaren med egenskaperna hos de led han
eller hon där oftast träffat på. Det betyder att initialfältet associeras i första
hand med nominativ eftersom det oftast fylls av subjektet, som i sin tur oftast står i nominativ. När ledet i initialfältet inte är subjekt är det vanligaste
kasuset ackusativ. Ackusativ är nämligen mest det frekventa kasuset på objekt, enda tänkbara kasus på nominalfras som utgör tids- eller rumsadverbial
(så som hendan dagin ’den här dagen’, allan vegin ’hela vägen’) och mycket
frekvent även på rektion. Detta frekvensförhållande kan ligga bakom tendensen att rektion till strandad preposition markeras med ackusativ även om prepositionen i andra kontexter styr dativ. Att ersättning av dativ med nominativ
i initialfältet blir allt vanligare med tiden i mitt material hänger förstås samman med en tidsmässigt parallell utveckling på en lägre, mindre schematisk
nivå där den mera frekventa personliga konstruktionen tenderar att attrahera
medlemmar från den lågfrekventa opersonliga konstruktionen. Däremot ser
jag heller inte inom konstruktionsgrammatiken någon uppenbar möjlighet att
förklara varför tendensen att ersätta dativ med ackusativ på andra led än
subjekt plötsligt blir betydligt starkare just i period 3.
Ett övergripande mönster för dativens förändring som bedömdes som
inomsystematiskt svårförklarat i 8.4 var att dativen tycks stärka sin position i
allmänhet i period 2, där den används mer frekvent och mer normenligt än i
de övriga perioderna. Även tendensen att överanvändning av dativ blir vanligare i period 3 framhävdes som överraskande. Konstruktionsgrammatiken
kan eventuellt öppna en väg för att förena dessa två iakttagelser och ge dem
en gemensam förklaring. Bland andra Bybee (2013) betonar att språkbrukarens föreställning om en konstruktion bygger på alla erfarenheter av konstruktionen i autentiskt språkbruk och inkluderar även kontextuell information. Det är rimligt att räkna med att stilnivå är en del av denna kontextuella
information. Bybee menar vidare att en optionell, mera specifik betydelse
som en konstruktion en gång fått kan leva vidare även när det genomsnittliga
språkbruket inte motiverar denna specifika betydelse, jfr min kursivering i
följande citat:
[...] use in specific contexts can affect the meaning of grammatical and lexical morphemes, sometimes providing them with more specific meaning not
found in all contexts. These specific meanings can be added in by inference,
[...] they can be retained from earlier uses in context, they can be absorbed
from the overarching meaning of the construction they occur in, or they can
be added by association with certain lexical items. (Bybee 2013:67)

För dativkonstruktionernas del är det troligt att dativ i period 2 förknippats
med korrekt, formellt språk genom det skriftliga språkbruk gymnasisterna
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mötte, jfr vidare avsnitt 10.1.2. Enligt ovanstående är det tänkbart att den
associationen levde kvar i period 3 trots att gymnasisterna då hade tillgång
till flera skriftliga genrer med mera skiftande stilnivå och mera varierande
bruk av dativ. Det skulle i sin tur kunna vara skälet till en stor del av överanvändningen av dativ i period 3. Denna tanke kommer jag att utveckla vidare
i kapitel 10, dock utan specifik referens till konstruktionsgrammatiken.
Sammanfattningsvis kan konstruktionsgrammatiken ge svar på delvis
andra frågor än den generativa teoribildningen. Särskilt betydelsefull för min
studie är förklaringen till att dativ tenderar att underanvändas vid topikalisering. Samtidigt verkar det även finnas punkter där usage-based model så
som den ofta operationaliserats ger förutsägelser som stämmer dåligt med de
kvantitativa förhållandena i mitt material, vilket jag ovan exemplifierat för
dativobjekten till tvåställiga, personligt konstruerade verb. Jag vill på inget
sätt avfärda tanken att både typfrekvens och tokenfrekvens kan påverka konstruktioners produktivitet eller livskraft, men anser mig ha visat att andra
syntaktiska variabler kan ha minst lika stark inverkan när det gäller morfologiskt kasus. Min studie ger heller inget starkt stöd för att en konstruktions
semantiska koherens är avgörande för dess produktivitet. Som jag konkluderat redan i avsnitt 9.2.2.7 verkar överanvändning av dativ snarare vara beroende av att det i språket existerar en närsynonym som tar objekt i dativ än att
det finns ett sammanhållet semantiskt fält som associeras med den aktuella
argumentramen. Detta liknar Barðdals (2008) slutsatser i frågan.

9.4 Sammanfattning
Med vissa anpassningar av de teorier som tillämpats kan var och en av dem
förklara delar av det kvantitativa resultat jag redovisat i kapitel 7 och 8, men
ingen tycks rymma helheten. Till samma slutsats kommer Sandøy
(2011a:267), som undersökt avvecklingen av dativ i norska dialekter: Vissa
delar av förloppet kan ses som syntaktisk omstrukturering (nämligen när
dativ slutar användas på direkta och indirekta objekt till verb samt objekt till
adjektiv), och vissa delar som semantiskt motiverade (nämligen när vissa
prepositioner byter kasus på rektionen). Men till slut återstår ändå ett dativbruk som inte förändras systematiskt ur vare sig syntaktiskt eller semantiskt
perspektiv. Här kan man bara iaktta en förändring i dativens frekvens generellt och för enskilda prepositioner. ˮNå må sosiale faktorar vare viktigare i
forklaringa enn grammatiskeˮ, konkluderar Sandøy (2011a:267). I färöiskan
har visserligen avvecklingen av dativ inte hunnit tillnärmelsevis lika långt
som i de norska dialekter Sandøy studerar. Slutsatsen att inomsystematiska
förklaringsmodeller inte kan täcka alla detaljer i kasusbrukets förändring är
likafullt rimlig även för färöiskan, vilket ovanstående genomgång bör ha
visat. Det som ingen intern förklaring täcker är de udda förhållandena i period 2, som går emot alla övergripande förändringstendenser. Förutom rent
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inomspråkliga modeller för syntaktisk förändring bör fortsatt forskning även
ta hänsyn till utomspråkliga faktorer som påverkar språkmedborgarens
grammatiska val. I följande kapitel diskuteras skissartat vilka överväganden
som kan bli aktuella.
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10 Diskussion

Hittills har bruket av dativ i färöiskan kartlagts enligt avhandlingens första
syfte (kapitel 7), förändringstendenser beskrivits enligt avhandlingens andra
syfte (kapitel 8) och tolkats inom olika grammatikteoretiska ramar enligt
avhandlingens tredje syfte (kapitel 9). I kapitel 9 framkom att en rad förhållanden som förbryllade i den kvantitativa undersökningen heller inte omedelbart låter sig fångas genom en närmare analys av beläggen utifrån någon
av de teoretiska beskrivningsmodeller jag prövat. Följande tre punkter är de
mest överordnade: För det första minskar dativ inte generellt i frekvens från
1940-talet till 1990-talet, vilket enligt hypotes 1 vore väntat och borde
komma till uttryck i vilken genre som helst om enbart inomsystematiska
mekanismer vore verksamma. För det andra avviker resultaten för period 2
kraftigt från resultaten för period 1 och 3, vilket motsäger hypotes 2 om en
linjär utveckling och är ännu svårare att förklara på rent syntaktisk väg. Och
för det tredje visar mina resultat att variationsmöjligheterna ifråga om kasusval och konstruktioner snarare ökar än minskar under de 60 år som undersökningen omfattar, trots att hypotes 3 i stora drag förutsäger en likriktning
och förenkling av kasusbruket. Det är bara få resultat som stödjer att dativ
skulle vara på reträtt i just de kontexter som hypotes 3 förutsätter. I stället
ökar variationen bland annat genom att kasusvalet motiveras på flera sätt nu
än tidigare, så att både ledets placering i satsen och ledets inre struktur, eller
kanske snarare dess referens, kan påverka kasusvalet vid ett visst led. Här
kan konstruktionsgrammatiken visserligen bidra till att beskriva varför förändringarna är rimliga, men inte förklara varför de tämligen plötsligt visar
sig i period 3.
Hittills har jag fokuserat på att söka inomsystematiska förklaringar, även
om jag emellanåt gjort vissa antydningar om utomsystematiska faktorer som
kan ha spelat in. Detta kapitel däremot vill jag enligt avhandlingens fjärde
syfte ägna åt en rad språksociologiska förhållanden på Färöarna som mer
eller mindre indirekt kan ha påverkat bruket av dativ. Diskussionen kommer
att hållas på ett tämligen översiktligt plan då de faktorer som jag förmodar
har spelat in, nämligen språkkontakt, språkpolitik och språkattityder, sällan
brukar beröra syntaxen direkt. Medvetenheten om den syntaktiska nivån är
vanligen lägre än medvetenheten om exempelvis den lexikala nivån både hos
språkbrukaren och språkvårdaren. Diskussionen kommer att mynna ut i uppslag för vidare forskning, som inte kunnat genomföras inom ramen för denna
avhandling.
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10.1 Den språksociologiska dimensionen
Nyckeln till den stora variationen i färöiskan, inklusive grammatisk variation
och variation i bruket av kasus, tror jag står att finna i långvarig och omfattande språkkontakt. Språkkontakten i sin tur har föranlett den färöiska purismen, som antagligen ligger bakom de avvikande resultaten för period 2.
Existensen av ett puristiskt ideal parallellt med en pragmatisk hållning till
språkliga val i vardagen har lett till ett komplext system av olika diskurser
och stilnivåer i det färöiska språksamhället. Språkliga enheter som förknippas med det puristiska idealet blir markörer för hög, formell stil. Jag misstänker att kasuset dativ har kommit att bli just en sådan språklig enhet. Därmed har dativ kunnat få en starkare motivering i vissa diskurser, vilket förklarar varför den inte minskar i frekvens i den tämligen formella genre jag
undersökt. I det följande kommer jag att argumentera något närmare för
denna orsakskedja.

10.1.1 Språkkontakt
Färöarna har alltid, trots sitt isolerade geografiska läge, varit ett område med
intensiv språkkontakt, jfr avsnitt 2.6. Frågan är i vilken utsträckning och
eventuellt på vilket sätt färöiskans språkkontakt med i första hand danska, i
andra hand engelska kan ha påverkat kasusbruket. I avsnitt 2.6 blev slutsatsen att språkkontakten med engelskan knappast hunnit påverka färöiskans
syntax, eftersom den blivit mera omfattande först de senaste decennierna.
När det gäller språkkontakten med danskan verkar den knappast ha berört
några av de syntaktiska drag som enligt Thomason (2001:70) typiskt förändras vid tredje gradens språkkontakt, d.v.s. ordföljd och konstruktioner för
under- och överordning. Þráinsson (2000), som bland annat undersökt variationen i färöiskans bisatsordföljd, anser sig exempelvis inte kunna bevisa att
det beror på dansk inverkan när bisatser med samma ordföljd som huvudsats
blir mindre vanliga i färöiskan. Däremot kan det i färöiskan finnas andra
syntaktiska företeelser än de Thomason nämner som inspirerats av danskan.
Ju flera syntaktiska drag som påverkats av språkkontakt, desto mera sannolikt att språkkontakten kan ha haft en direkt eller indirekt effekt även på kasusbruket. De forskare som på senare tid sökt koppla syntaktiska utvecklingar till språkkontakt är främst Helge Sandøy och Hjalmar P. Petersen. Sandøy
(2001) diskuterar om passiv infinitiv på -st och flerledade sammansatta particip är drag som färöiskan fått tack vare kontakt med norskan. Denna språkkontakt ligger dock så långt tillbaka i tiden, före 1620, att frågan knappast
ger några implikationer för min studie. Petersen (2010a) däremot behandlar
förändringar som han antar är pågående i dagens färöiska. Han tar upp bland
annat följande mer eller mindre nyskapande syntaktiska företeelser som han
menar har sitt ursprung i danskan:
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•

•

•

•

•

•

Hjälpverb som fått en ny temporal funktion utöver sin tidigare modala
funktion, exempelvis hon kemur at siga nakað heilt annað ’hon kommer
att säga något helt annat’ med koma som temporalt hjälpverb i stället för
det normala fara.
Pseudosamordning för att markera durativ handling, exempelvis teir
liggja og koyra alla náttina ’de sitter och kör hela nätterna’ där alternativet är att använda koyra ensamt.
Objektliknande adverbial som ersättning för indirekt objekt, exempelvis
Jón selur bókina til mín ’Jón säljer boken till mig’ i stället för Jón selur
mær bókina ’Jón säljer mig boken’.
Perifrastisk komparation av adjektiv, exempelvis hetta barnið er meira
sjúkt enn hatta ’det här barnet är mera sjukt än det där’ och hetta barnið
er mest sjúkt av øllum ’det här barnet är mest sjukt av alla’.
Avsaknad av numeruskongruens mellan egentligt subjekt och finit verb,
exempelvis her er báði týskarar og danskarar ’här är både tyskar och
danskar’, där det normala är att använda plural eru på det finita verbet
när det egentliga subjektet är pluralt.
Kombination av interrogativt adverb och strandad preposition, exempelvis hvar ert tú frá ’var kommer du ifrån’ eller hvaðani ert tú frá ’varifrån
kommer du ifrån’ i stället för det äldre hvaðani ert tú ’varifrån kommer
du’.

Konstruktionernas ålder och spridning varierar stort. Exempelvis temporal
användning av ursprungligen modala hjälpverb eller avsaknad av kongruens
mellan finit verb och egentligt subjekt accepteras som grammatiskt av en
minoritet och används aktivt av ännu färre. Pseudosamordning däremot är
förmodligen en relativt gammal företeelse i språket och som sådan allmänt
accepterad enligt min bedömning. Petersen gör ingen egentlig diakron
undersökning, och därför är det svårt att leda i bevis att konstruktionerna
verkligen representerar nu pågående förändringar i färöiskan. I enstaka fall
finns en signifikant skillnad i grammatikalitetsbedömningar mellan olika
åldersgrupper, men då visar dessa inte alltid att yngre talare accepterar de
påstått nyare konstruktionerna i högre grad än äldre talare. Den enda påstådda tendens som berörs i min undersökning är att indirekt objekt i allt
större utsträckning skulle ersättas av objektliknande adverbial. Mina resultat
talar starkt emot detta antagande, då varken frekvensen av indirekt objekt
eller frekvensen av objektliknande adverbial skiljer sig signifikant mellan
period 1 och period 3, jfr avsnitt 8.2.3. Ser man enbart till objektliknande
adverbial vid verb minskar dessa till och med signifikant mellan period 1
och 3 (p = 0.019), jfr avsnitt 8.2.2. Tendensen är alltså snarast att indirekt
objekt är vanligare och objektliknande adverbial mindre vanligt på 1990talet än på 1940-talet. Det kan också diskuteras om förändringarna verkligen
är en effekt av språkkontakt med danskan, eller om de kunnat uppstå av
inomspråklig drift. Petersen (2012:138) nyanserar själv sina påståenden ge355

nom påpekandet att nyskapande konstruktioner kan vara ett resultat av
språkkontakt även om det inte rör sig om direkta lån. Snarare kan det vara så
att de syntaktiska förändringarna uppstår genom inomspråklig drift, men
påskyndas av språkkontakt enligt Petersen (2010a:120, 2010b:132). Han
förklarar (Petersen 2010b:132): ”The changes under consideration are internally motivated by pre-existing structures but they are accelerated by the
contact situation, where speakers hear and read a lot of Danish.” Petersen
finner bevis för detta i det faktum att yngre talare, som varit mindre utsatta
för danska [men i gengäld mera engelska, min kommentar] accepterar konstruktionen med prepositionsfras i lägre utsträckning. Samtidigt upprepar
Petersen (2010a:25, 116 m.fl. ställen) många gånger tolkningsprincipen att
företeelser som är gemensamma för färöiskan och danskan, men främmande
för isländskan, uppstått i färöiskan på grund av språkkontakt med danskan.
Ett sådant antagande problematiserar Sandøy (2001:126) explicit, och även
Þráinsson (2000:125) uttrycker sig betydligt mera återhållsamt: När färöiskan har större likheter med danskan än med isländskan är det inte säkert att
det över huvud taget beror på dansk påverkan på färöiskan. Liknande försiktiga formuleringar om potentiella språkkontaktfenomen återfinns i Þráinsson
m.fl. (2004 kapitel 7).
Sammanfattningsvis är direkta effekter av språkkontakt notoriskt svåra att
bevisa. Men man kan konstatera att färöiskan som den ser ut idag på alla
språkliga nivåer utom kanske den lexikala är förvånansvärt konservativ med
tanke på den omfattande språkkontakt som funnits genom tiderna. Þráinsson
m.fl. (2004:445) skriver lakoniskt efter en översiktlig jämförelse av isländskans och färöiskans villkor sedan reformationen: ˮGiven this, it might
seem like somewhat of a miracle that Faroese has survived at all.ˮ Mina
genomgångar här och i avsnitt 2.6 har dessutom snarast överbetonat det
danska inflytandet på språket. Þráinsson (2000), som jämför i vilken utsträckning danskan påverkat isländska respektive färöiska, anser sig inte
omedelbart kunna leda i bevis att danskan påverkat annat än den lexikala
nivån i färöiskan – och där listar han också nästan enbart innehållsord. Slutsatsen upprepas av Þráinsson m.fl. (2004:451). Jag lutar åt att hålla med
Petersen (2010a passim, 2012:141) när han hävdar att pågående syntaktiska
förändringar i färöiskan kanske sällan initierats, men däremot påskyndats av
kontakten med andra språk. Förändringarna går ändå långsamt, som Petersen
(2010a) vid upprepade tillfällen påpekar, så att den äldre och den nyare konstruktionen i samtliga fall han undersöker lever sida vid sida i dagens färöiska. Språkkontakt verkar alltså ha bidragit till att färöiskan idag i stor utsträckning omfattar både de äldre konstruktioner som varit gemensamma för
de nordiska fornspråken, och de nyare som finns i danskan (och oftast även
övriga fastlandsskandinaviska språk). Sådan ökad komplexitet är ett vanligt
resultat av språkkontakt när antalet andraspråkstalare är lågt, enligt Dahl
(2009:42), vilket varit och är fallet på Färöarna.
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Ifråga om kasusbrukets utveckling är det få studier som hävdar en direkt
påverkan från andra språk. Petersen (2010a) anar som sagt inflytande från
danskan bakom det (påstått) ökade bruket av prepositionsfras i stället för
indirekt objekt. Även när opersonliga konstruktioner minskar i frekvens beror det enligt Petersen (2002) delvis på att opersonligt konstruerade färöiska
verb ersätts med personligt konstruerade verb som lånats från danskan, t.ex.
mangla som ersätter tørva (observera dock att mangla i mitt material oftast
används med dativsubjekt). Jónsson (2009a) antar att minskningen i antalet
verb som tar direkt dativobjekt inte direkt kan hänföras till danskt inflytande.
Däremot resonerar han:
[...] the bilingual situation in the Faroes in past centuries may have made it
more difficult for Faroese children to acquire certain aspects of the grammar,
including dative case. Indirect influence from Danish may also explain why
Faroese has generally been more innovative than Icelandic in its syntax and
inflectional morphology. (Jónsson 2009a:207)

Jag tror också att språkkontakt bidragit till den öppenhet för alternativa konstruktionsmöjligheter som mitt material ger prov på. I enstaka fall är det
möjligt att danska och/eller engelska mera direkt tjänat som förebild. Framför allt tänker jag då på de fall när indirekta objekt eller rektion i objektliknande adverbial omvandlas till subjekt i passiv, jfr avsnitt 7.2.6 och 9.2.1.1.
Det är symptomatiskt att det mest udda exemplet, där indirekt dativobjekt
omvandlats till nominativsubjekt i passiv, producerats av en skribent som
med största sannolikhet har färöiska som andraspråk. I övrigt antar jag, precis som Jónsson (2009a) och Petersen (2010a) att språkkontaktens effekter
på kasusbruket varit indirekta.

10.1.2 Domänutvidgning
Det viktigaste exemplet på hur den ojämlika kontakten mellan Danmark och
Färöarna indirekt kunnat påverka mina informanters språkbruk är läs- och
skrivvanorna på Färöarna genom tiderna. De första gymnasisterna var inte
särskilt vana att se färöiska i skrift och att använda språket i skriftspråkliga
genrer. De tillhörde den första generationen som alls haft undervisning i
ämnet färöiska, vilken den första tiden måste ha artat sig som en försöksverksamhet med tanke på hur knagglig färöiskans väg till erkännande som
skolspråk varit (avsnitt 2.4). Undervisningsspråket bör under stora delar av
deras skolgång ha varit danska, jfr att detta var lagstadgat undervisningsspråk i de högre klasserna och realskolan ända till 1938. Det fanns få skriftliga förebilder då den färöiska litteraturen ännu var i sin linda – det fanns
inte ens en fullständig färöisk bibelöversättning, jfr avsnitt 2.3. Det är därför
inte märkligt om uppsatserna från period 1 visar en viss språklig osäkerhet
och om skribenterna i någon mån undviker ett särfäröiskt drag som dativ.
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Detta är som sagt i avsnitt 8.3.8 mest framträdande för de kvinnliga skribenterna som annars i allmänhet brukar vara mera medvetna om officiella normer (men inte nödvändigtvis texttypsnormer) än manliga skribenter, jfr exempelvis Hultman & Westman (1977:231–232).
Den största ökningen i dativens generella frekvens sker mellan period 1
och 2, vilket är den tid då färöiskan etableras som samhällsbärande språk och
konsolideras som skriftspråk inom flera offentliga domäner. 1952 bildas
Färöarnas vetenskapsakademi, Føroya Fróðskaparfelag, och 1965 grundas
universitetet Fróðskaparsetur, jfr avsnitt 2.5. Tack vare kombinationen av
förstärkt språkvård (se vidare nästa avsnitt) och större färöiskspråkig input
både genom undervisning, skönlitteratur och massmedier bör gymnasisternas
normmedvetenhet ha stärkts, jfr exempelvis Magnussen (1999), Jacobsen
(2004:71), Þráinsson m.fl. (2004:457). I period 3 har examinanderna erfarenhet av färöiskt språkbruk inom de flesta domäner. Språket används exempelvis av myndigheter samt inom massmedia såsom dagspress, radio, tv och på
internet. Färöisk sakprosa uppvisar enligt Sandqvist (1980:52–56) i genomsnitt flera underordnade satser och fraser per makrosyntagm än skönlitteratur, och mycket riktigt producerar även gymnasisterna i period 3 meningar
med mera hypotax än tidigare, jfr avsnitt 8.1 och 8.2.4. Färöiskan begagnas
sedan andra halvan av 1990-talet i skrift även i informella sammanhang som
i sociala medier och sms, vilket givit upphov till helt nya uttryckssätt, jfr
Jacobsen (2010). Utgivningen av skönlitterära verk i alla tänkbara genrer är
förhållandevis omfattande, jfr avsnitt 2.5. Färöiskan närmar sig alltså situationen för vanliga, elaborerade standardspråk, och mina informanter i period
3 har därmed mer diversifierade förebilder för sitt eget språkskapande än
informanterna i tidigare perioder. Det kan bidra till att förklara varför den
språkliga variationen och kreativiteten är störst i denna period. Kasusvalet
verkar börja motiveras på nya grunder så som nominalfrasens placering i
satsen och nominalfrasens inre struktur (eller möjligen snarare dess referens), och dativ under- respektive överanvänds även i andra kontexter mer än
i tidigare perioder, jfr avsnitt 8.4.

10.1.3 Purism
Den språkpolitiska ideologi som format det färöiska skriftspråket och det
offentliga språket ända sedan starten är purismen. Petersen (2012:139–140)
betraktar purismen som en direkt effekt av språkkontakten mellan färöiska
och danska, nämligen som en motreaktion mot danskans dominans. Där
språkkontakt leder till konvergens, strävar purismen efter att åstadkomma
divergens.
Jacobsen (2008, 2012) visar genom en kombination av telefonintervjuer
och fokusgruppsamtal inom projektet Moderne importord i Norden att den
stora majoriteten av färingarna idag är positivt inställda till purismen som
ideologi. De är väl medvetna om det språkvårdande arbete som bedrivs och
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purism betraktas som den politiskt korrekta hållningen. Samtidigt har färingarna en pragmatisk hållning till det faktiska språkbruket i vardagen och menar att man får välja det uttryckssätt som bäst gynnar kommunikationen i en
given situation, oavsett om det är ˮrentˮ färöiskt eller ej. Denna attityd till
språket har nog i huvudsak gällt ända sedan efterkrigstiden, även om det
alltid funnits en viss debatt om den puristiska språkpolitiken. Søndergaard
(1987:56) påpekar exempelvis att språkattityder verkar följa den ekonomiska
konjunkturen i samhället. Starkare ekonomi ger starkare självkänsla, vilket
gör förhållandet till övriga språk mer avslappnat. Den kluvna inställningen
till purismen utgör enligt Sandøy (2011b) en likhet mellan Färöarna och
Norge, i motsats till Island vars språkhistoria har utvecklats som om landet
varit en stormakt:
I Norge og på Færøyane tok det lang tid å utvikle ei bevisstheit om at samfunna hadde eit eige språk som kunne gjøras til ein samlande institusjon med
symbolsk og autoritativ funksjon. Som vi veit spriker det den dag i dag ideologisk i desse to landa, og dei har den likskapen at språkbruken i samfunnet
kan vise stor variasjon samtidig med at toleransen for variasjon òg er tydelig
større enn i nabolanda. (Sandøy 2011b:36)

Jacobsen (2012:129 f., 147 f. m.fl. ställen) visar att attityderna till purismen
är avhängiga av domän. Språket tillskrivs i allmänhet ett stort identitetsskapande och kulturellt värde, men denna funktion förknippas allra starkast med
domäner som representerat viktiga erövringar under revitaliseringsperioden
så som kyrkan och skönlitteraturen. Färöiskan är en nationell symbol. ˮRentˮ
språkbruk anses vidare vara viktigare i umgängesspråket än i fackspråket.
Demokratiargumentet, d.v.s. att inhemska nyord öppnar fackspråket för
samhällsmedborgarna, är inte lika framträdande som på Island. Attityderna
kan vara under förändring eftersom stödet för purismen är allra starkast hos
äldre och lågutbildade, medan yngre och högutbildade nyanserar sina ståndpunkter mera. Purismen kan också anses ha spelat ut den roll den hade under
färingarnas kamp för att bli erkända som nation under slutet av 1800-talet
och större delen av 1900-talet. När färöiskan nu är mer eller mindre komplett
och samhällsbärande och även färingarna gått in i individualismens och globaliseringens tidevarv upplevs det inte som lika centralt att genom språket
och andra nationella symboler skilja vi från dom (Jacobsen 2012:260 f.).
Som ett symptom på detta påpekar Jacobsen (2004:86–98) att majoriteten av
de många färöiska ordböcker som gavs ut under 1990-talet innehåller betydligt fler lånord än äldre ordböcker som utgjorde led i en starkt puristisk korpusplanering. Paradigmskiftet spårar Jacobsen (2004) till 1970-talet, då kritiker myntade det nedsättande uttrycket setursføroyskt ’universitetsfäröiska’
efter namnet på Färöarnas universitet, Fróðskaparsetur Føroya. Det betyder
att mina informanter i period 1 och 2 sannolikt delat den äldre synen på
språket som avgörande nationell symbol och på purismen som ett nödvän359

digt medel för avgränsning av färöiskan gentemot andra språk, främst danskan. Informanterna i period 3 däremot bör ha berörts av de förändrade attityderna till purismen liksom en något ökad kontakt med engelskan. Informanterna från 1990-talet lär dock minst lika väl som 2000-talets unga ha vetat att
en puristisk språkhållning ansågs som den politiskt korrekta. I en examenssituation utmanar man knappast normer, utan även 1990-talets examinander
kan säkert antas ha eftersträvat ett relativt puristiskt språkbruk i sina uppsatser. Jóansson (1997:28) betonar för övrigt att barns och ungas faktiska
språkbruk på 1990-talet låg betydligt närmare 1900-talets puristiska ideal än
några årtionden tidigare, framför allt tack vare färöiska skolböcker, färöisk
radio och en hel del färöisk tv.
I vilken utsträckning kan då just kasusbruket ha påverkats av den puristiska språkpolitiken? Som nyss framhållits spelar naturligtvis skriftliga förebilder, och då även kasusbruket där, en roll för gymnasisternas eget bruk i
skrift. Formell undervisning kan också ha haft viss betydelse. Jag upplevde
under min egen skolgång i Tórshavn att lärare i grundskolan ofta påpekade
att dáma ’gilla, tycka om’ skulle konstrueras med subjekt i dativ eller att
även personnamn skulle böjas i kasus. Vid samtal med nio lågstadieelever i
Viðareiði, tio högstadieelever i Tórshavn och tio vuxna i olika åldrar i
Viðareiði och Tórshavn i december 2011 var det emellertid få av personerna
som kunde påminna sig någon undervisning i syntax. De äldre hade inga
detaljerade minnen därför att deras egen skolgång låg så långt tillbaka i tiden, de yngre hävdade att grammatikundervisningen i färöiska huvudsakligen
bestått i att träna ordböjning. Närmare än så har jag inte inom ramen för
detta avhandlingsprojekt kunnat undersöka hur undervisningen i ämnet färöiska var utformad under 1940-, 1960- och 1970-talen.
Att det är möjligt att påverka inte bara ordförråd, utan även grammatik
med hjälp av en målmedveten språkpolitik visar Ottósson (1987) med isländska exempel. Han pekar på att arkaiserande, tidigare utdöda former blivit standard vid både en böjningsklass hos substantiven, ett enskilt substantiv,
en generell form i verbböjningen, en klass av adjektiv och en rad starka preteritumformer av skilda verb. Ottósson diskuterar i viss mån mekanismerna
bakom denna förändring och begränsningarna för morfologisk språkplanering. Han ansluter sig till Andersens (1973) distinktion mellan core system
och adaptive rules, jfr avsnitt 4.1.3.2, och menar att språkbrukaren mer eller
mindre medvetet kan tillägna sig adaptive rules enligt språkvårdens föreskrifter. Detta kan sedan ge ett annorlunda core system hos nästa generations
modersmålstalare:
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In abducing his core system, the language learner can not know whether specific features of the output are actually produced by means of the core system
of his models or by adaptive rules. […] If these [the adaptive rules] are consistently applied, the language learner will extract his or her core grammar
from an archaised output of his models. […] It may suffice that the accepted
forms are well represented in the output, if the other forms are highly stigmatised. (Ottósson 1987:311 f.)

När språkvetare vid Fróðskaparsetur gör andra grammatikalitetsbedömningar
än gymnasieelever, så som hos Þráinsson (2001:112), tyder det på att även
syntaktiska regler kan läras in som adaptive rules till och med i vuxen ålder.
Thomason (2007) å sin sida understryker att språkbrukare fullt medvetet kan
ändra bland annat grammatiska regler i språket med målet att distansera sitt
språk från ett annat, konkurrerande språk.
Hela den indiciekedja som presenterats i detta avsnitt mynnar ut i att den
puristiska språkpolitiken mycket väl kan ha påverkat kasusbruket hos skribenterna i mitt material, dels indirekt via de förebilder som gymnasieeleverna fått genom det offentliga, puristiskt präglade språkbruket, dels genom viss
formell undervisning. Examinanderna måste i varje fall ha varit medvetna
om det puristiska idealet för färöiskan. Antagligen har de även själva varit
positivt inställda till idealet, och förmodligen har de i någon utsträckning,
mer eller mindre medvetet, anpassat sitt kasusbruk därefter. Särskilt starkt
bör purismen ha kunnat påverka examinanderna i period 2. I motsats till
period 1 hade en norm hunnit etableras inte minst genom ett mera omfattande bruk av färöiskan i offentligheten. 1958 hade också den språkvårdande
institutionen Málstovnurin startat sin verksamhet. Å andra sidan hade denna
norm inte systematiskt börjat ifrågasättas, så som så småningom blev fallet
när allmänheten upplevde en alltför stor diskrepans mellan sitt eget språkbruk och det ideal som sattes upp av vad som betraktades som en elit, jfr
uttrycket setursføroyskt. I period 3 var debatten bredare och även språkvetare
markerade ett avståndstagande från den mest radikala purismen, bland annat
genom utgivningen av nya, mindre puristiska färöiska ordböcker. Den enskilde språkbrukaren tillerkändes nu även från språkvårdshåll rätten att göra
sina individuella språkliga val, vilket öppnade för större variation även i
skrift. Om denna beskrivning är rättvisande är Färöarnas puristiska språkpolitik den huvudsakliga förklaringen till att resultatet av min kvantitativa studie är så avvikande just för period 2: Under den perioden bör det färöiska
offentliga språkbruket ha varit som mest enhetligt. Mönstren i period 1 och 3
liknar varandra därför att skribenterna i period 1 hade få skriftliga förebilder
och skribenterna i period 3 mycket varierande skriftliga förebilder.

10.1.4 Den stilistiska dimensionen
Språkkontakt och purism i kombination leder nästan av nödvändighet till en
stor diversifiering av språkbruket i ett samhälle. Inom färöiskan är skillnaden
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mycket stor mellan polerna formellt skriftspråk och informellt talspråk både
ifråga om ordförråd och syntax, jfr exempelvis Holm (1992). Det har återkommande påpekats att färingarna är mycket medvetna om stilskillnader i
allmänhet, jfr exempelvis Jacobsens & Kristiansens (2006) svårigheter med
att genomföra ett matched-guise-test med mer respektive mindre engelskpåverkad färöiska utan att informanterna förstod syftet. Jacobsen (2012:209)
iakttar också i djupintervjuer att informanter gör skillnad på språkbruket i
formella och i informella sammanhang. Jacobsens studie gäller engelska
lånord, men det finns inget som tyder på att distinktionen skulle vara begränsad till den lexikala nivån. Jóansson (1997:23) går så långt som att kalla det
färöiska samhället diglossiskt, med en puristisk färöiska som högspråk och
en annan variant med större utländskt inflytande som lågspråk.
Den stilistiska dimensionens betydelse har uppmärksammats gång på
gång även i undersökningar som är specifikt inriktade på kasus, se exempelvis Petersen (2002), Jónsson & Pétursdóttir (2012:102). Petersen (2002)
poängterar att de opersonliga konstruktionerna inte helt och hållet försvunnit
eller är på väg att försvinna ur färöiskan, men däremot är reserverade för
högtidlig eller bildad, skriftspråklig stil. Detta är enligt honom ett exempel
på en generell regel inom språkförändring som säger att analogiska former
(här konstruktioner med nominativsubjekt) tar över kategorins huvudfunktioner medan den äldre formen får markera mera marginella funktioner.
Reinhammar (1988b:49) iakttar en liknande utveckling i svenska och norska
dialekter, där ordföljd med dativobjekt före adjektiv ger ålderdomligare och
därmed högtidligare stil samtidigt som det förekommer i fasta förbindelser.
Jag vill dock här inflika att resultatet av min kvantitativa studie samt vissa
sonderingar med andra färingar visar att ett drags ˮförvisningˮ till formell
stil inte nödvändigtvis behöver betyda att det blir improduktivt, se vidare
nedan. Jónsson & Pétursdóttir (2012:102) framhäver efter listan över adjektiv som kan ta dativobjekt i färöiskan att ˮnotkun þágufalls með flestum
þessara lýsingarorða er bundin við formlegt eða jafnvel mjög hátíðlegt
málsniðˮ, d.v.s. ’användningen av dativ vid de flesta av dessa adjektiv är
knuten till formell eller till och med mycket högtidlig stil’. Själv bad jag
åhörarna vid en föreläsning vid Fróðskaparsetur Føroya i december 2011 att
bedöma vilka av en rad alternativa konstruktioner de själva skulle föredra att
använda i samband med några traditionellt dativstyrande verb. De sju studerande gav gång på gång spontana kommentarer om olika stilvärden hos de
synonyma konstruktionerna. Konstruktion med objektliknande adverbial
bedömdes, utan att jag efterfrågat detta, som mera talspråklig än konstruktion med objekt. Samma skillnad upplevde de studerande mellan personlig
konstruktion och opersonlig konstruktion. Konstruktion med reflexivt pronomen hade enligt dem en ålderdomlig klang, konstruktion med partikel en
vardagligare klang än konstruktion utan partikel. I passiv av det treställiga
verbet geva ’ge’ ansågs ordföljden med FÖREMÅL i initialfältet mera skriftspråklig, men ordföljden med MOTTAGARE i initialfältet vanligast i övrigt. På
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den avslutande frågan om de studerande ansåg att dativ i sig har ett stilvärde
blev svaret att dativ inte är en lika stark stilmarkör som genitiv, men framför
allt i opersonlig konstruktion vid vissa verb signalerar dativ mycket hög stil,
så som i mær tykir ’det tycks mig’ i stället för det vardagliga eg haldi ’jag
tycker/tror’. Dessa relativt unga studerande gav alltså spontant omdömen om
stilnivån hos olika syntaktiska konstruktioner. De beskrev likaså spontant en
stilistisk hierarki mellan enskilda kasus och gav självmant exempel på en
konstruktion med dativ som markerar hög stil. Personerna studerade visserligen färöiska på universitetsnivå, men mina frågor kom helt oförberett för
dem. Deras svar får ses om ett tecken så gott som något dels på att färingarnas stilistiska medvetenhet är mycket hög, dels på att dativ verkligen är på
väg att bli en stilmarkör. Sistnämnda bekräftades också av Zakaris Hansen
och Vár í Ólavsstovu (personlig kommunikation 2014-08-28) utan att de
kände till slutsatserna av min studie. Dessa är båda forskare vid Fróðskaparsetur Føroya och påpekade att dativ överanvänds mest i formellt språk och
att unga använder även tidigare okända konstruktioner som ílatin e-m ’iklädd
ngt’ (adjektiv med dativobjekt som betecknar FÖREMÅL) ganska frekvent,
framför allt i formellt språk. Liksom mina egna resultat tyder dessa vittnesmål på att dativ inte blivit improduktiv i samband med att den ˮupphöjtsˮ till
stilmarkör, jfr att dativ överanvänds mest i sista perioden. Det bör här betonas att det inte är något unikt fenomen ifall färöiska ungdomar medvetet
ändrar vissa morfosyntaktiska fenomen i sitt språkbruk. Thomason (2007)
argumenterar för och ger exempel på att ett språksamhälle medvetet kan
både stå emot en språklig förändringstendens och välja att genomföra en
strukturell språkförändring. Thomasons poänger har också beröringspunkter
med Andersens (1973) distinktion mellan core rules och adaptive rules, där
en språkbrukare medvetet kan tillägna sig den senare typen av regler i vuxen
ålder, se avsnitt 4.1.3 och 10.1.3 ovan.
Inom den forskning som hittills bedrivits på kasus i olika nordiska språk
och varieteter har den stilistiska dimensionen inte undersökts systematiskt.
Det är inte helt givet hur stilistisk variation skulle kunna införlivas i det generativa paradigmet, men inom konstruktionsgrammatiken ligger det närmare till hands att dra in stilnivån i kontexten som en av de faktorer som
avgör valet av konstruktion och kasusram. Bybee (2013) betonar nämligen
att inte bara en konstruktions kärnbetydelse, utan även olika aspekter av den
omgivande kontexten registreras av språkbrukaren vid varje tillfälle hon eller
han möter konstruktionen ifråga. Jag menar att detta synsätt öppnar för att
även stilnivå registreras och associeras med en viss konstruktion eller ett
visst kasus. Tänker man sig att dativkonstruktioner i period 2 förknippats
med korrekta, formella kontexter så kan den associationen traderas genom
talarnas faktiska bruk och uppfattningen leva sitt eget liv i period 3, vilket
kan ge upphov till en stor del av överanvändningarna. Man kan också tänka
sig att stilnivå är en del av betydelsen hos verb/adjektiv. Användningen av
en konstruktion kan enligt Bybee (2013:58–59) utvidgas baserat på någon
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delbetydelse hos ett ord som förekommit i konstruktionen. Om då en väsentlig del av de verb och adjektiv som används i konstruktion med dativ har hög
stilnivå, så som t.ex. det ovan nämnda tykja, bör konstruktionen kunna utvidgas till andra verb/adjektiv med hög stilnivå.
Det måste avslutningsvis betonas att denna studie undersöker enbart
skriftspråket i en viss genre där skribenternas önskan att följa normen bör
vara särskilt stark. Materialvalet gjordes utifrån förmodan att den reduktion i
bruket av dativ som hypotes 1 förutsätter nått längre även i formella genrer
än vad som visat sig vara fallet. Hade mitt material visat en substantiell
minskning i frekvens hos dativen generellt eller någon av dess funktioner
hade man med tämligen stor säkerhet kunnat sluta sig till att samma utveckling gällde för alla mindre formella genrer. Så som det faktiska resultatet
fallit ut är det få slutsatser som kan extrapoleras till andra delar av det färöiska språkbruket. Studien säger inte mycket om hur dativbruket har utvecklats i andra skriftliga eller framför allt muntliga genrer. Den ersättning av
dativ genom andra kasus eller alternativa konstruktioner som trots allt får
förmodas fortgå i ett längre tidsperspektiv bör liksom andra språkliga innovationer spridas i språksamhället enligt den välkända språksociologiska Skurvan som introducerades av Chen (1972). Vad min undersökning visar är
att utvecklingen på 1990-talet ännu inte nått det övre krönet på S-kurvan i
den meningen att det nyare draget tagit över som standardformen i de flesta
genrer medan det äldre draget bara existerar som en relikt med sporadisk
spridning. Exakt hur långt på S-kurvan förändringen av dativens funktioner
hunnit i dagens färöiska i stort kan min studie däremot inte svara på. Det är
troligt att en undersökning på ett bredare språkligt underlag, där språkkontakten med danska och engelska har större genomslag och purismen mindre
genomslag, skulle ge ett annorlunda resultat – resultat som stämmer bättre
överens med den övergripande utveckling mot minskat dativbruk som man
har anledning att förvänta sig utifrån tidigare forskning inom olika grammatiska teorier. Dessutom omfattar min studie bara tre jämförelsepunkter, varav
den mellersta visar sig avvika kraftigt från den första och den sista. Det är
utifrån detta resultat svårt att avgöra om det är punkt 2 som representerar ett
undantagstillstånd, medan punkt 1 och 3 representerar ett normaltillstånd
som kan tänkas vara stabilt över längre tid, eller om det är punkt 1 som är
undantaget och förändringen mellan punkt 2 och 3 representerar början på en
utveckling som kommer att fortsätta i framtiden. När nu 15 år gått sedan de
senaste uppsatserna i mitt material skrevs skulle det vara lämpligt att göra en
ny insamling av liknande material för att få ytterligare en jämförelsepunkt
och säkrare kunna tolka de hittills iakttagna förändringstendenserna. Sådana
följdstudier hoppas jag att själv kunna utföra under de kommande åren, men
jag ser också fram emot den nyansering av bilden och de nya infallsvinklar
som andra forskare kommer att kunna tillfoga.
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10.1.5 Slutsatser
Min studie har givit resultat som på en hel del punkter avviker från både
hypotes 1, hypotes 2 och hypotes 3. I den genre jag undersökt är kasusbruket
förvånansvärt stabilt över de 60 år som undersökningen omfattar. Den svaga
förändring som ändå går att skönja är inte linjär, då resultaten för period 2
avviker kraftigt från resultaten för period 1 och 3. Och förändringen innebär
inte att dativens frekvens minskar, men däremot att variationen i dativbruket
ökar – vilket i sin tur kan tänkas bädda för minskad frekvens av dativ i framtiden. I färöiska studentexamensuppsatser följer kasusbruket alltså inte särskilt väl utvecklingsmönstret i de fastlandsskandinaviska språken. Lexikal
kasustilldelning minskar inte överlag i enlighet med generativ teori, och
större kategorier drar inte generellt till sig fler medlemmar i enlighet med
konstruktionsgrammatiken. Därför är det troligt att inte bara inomspråkliga,
utan även utomspråkliga drivkrafter spelat en roll för utvecklingen.
Färöiskans språkliga historia kan enligt min mening förklara både den
övergripande stabiliteten i kasusbruket, den extra stora normmedvetenheten i
period 2 och den mångfacetterade variationen i period 3. Avgörande är att
färöiskan under den 60-årsperiod som undersökningen omfattar har etablerats som skriftspråk. Examinanderna i period 1 har haft förhållandevis liten
erfarenhet av att läsa och skriva färöiska. Examinanderna i period 2 har mött
färöiska i skrift i större utsträckning, men ännu inte i så många och varierande genrer som examinanderna i period 3. Under hela den tid studien täcker har en aktiv, puristisk språkpolitik förts som en reaktion mot långvarig
och intensiv språkkontakt. Starkast genomslag bör purismen ha haft i period
2, eftersom den var förhärskande i de allra flesta skriftliga genrer där färöiskan då användes och ännu knappast hade börjat ifrågasättas i grunden. Som
en följd av fortsatt språkkontakt i kombination med puristisk språkideologi
finns idag ett stort glapp mellan olika stilnivåer: Vardaglig färöiska bär tydliga spår av språkkontakt med danska, och i viss mån även engelska, medan
formell färöiska är puristisk. Som en effekt av denna tudelning tycks dativ ha
fått ett eget stilvärde som markör för hög/korrekt stil.
Den stabilitet i frekvens som dativen uppvisar över tid i mitt material beror enligt min mening främst på att en puristisk norm är riktmärket för en
formell genre som den jag undersökt. Det bör ha lett till ett allmänt konservativt språkbruk hos mina informanter, även ifråga om kasusbruk. Det avvikande resultatet i period 2, där den förväntade utvecklingen tycks reverteras, avhänger av purismens särskilt starka genomslagskraft i denna period.
Den ökande variationen i period 3 kan förklaras med att purismen blivit
mera ifrågasatt och färöiskan används i allt fler och mer diversifierade genrer. Det har gjort skribenterna mer vana vid språklig variation även i skrift
och mer öppna för språklig kreativitet i allmänhet. Bland annat tycks dativ
ha börjat användas som stilmarkör.
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Mina slutsatser om dativbrukets utveckling gäller enbart för formellt färöiskt skriftspråk. Flera genrer behöver undersökas för att se i vilken utsträckning de trender jag här sett gäller för färöiskan överlag och för att bättre
kunna avgöra varifrån drivkraften bakom förändringarna kommer. Förutom
ytterligare korpusundersökningar skulle även djupintervjuer kunna vara
mycket givande då färingarna i allmänhet är väl medvetna om sina språkliga
val – även på syntaktisk nivå.

10.2 Avslutning
Med denna studie har jag velat bidra till förståelsen av kasus i de nordiska
språken. Arbetet har haft fyra syften: att beskriva hur dativ används i halvformellt färöiskt skriftspråk under perioden 1940–1999, att visa i vilken utsträckning och hur bruket av dativ förändras över tid, att diskutera alternativa teoretiska beskrivningar av de inomspråkliga mekanismer som varit
verksamma vid förändringen samt att ge utomspråkliga förklaringar till förändringen. Undersökningen har testat tre hypoteser, vilket jag strax återkommer till.
Enligt avhandlingens första syfte har jag visat att dativ är en levande
grammatisk kategori i modern färöiska som genom hela undersökningsperioden används även i sådana kontexter där den enligt tidigare forskning
borde vara på väg att försvinna. Dativ ersätts överraskande sällan av annat
kasus i kontexter där den konservativa normen föreskriver dativ, och när det
sker är valet av annat kasus beroende inte bara av en, utan flera syntaktiska
variabler. Dativ är också produktiv i den meningen att den ibland används
där annat kasus vore förväntat enligt normen.
Enligt avhandlingens andra syfte har jag skärskådat axiomet att kasussystemen i alla nordiska språk i det långa loppet ska reduceras på liknande
sätt. Jag har i en kvantitativ undersökning testat de hypoteser som faller ut av
tidigare forskning, nämligen att dativ ska minska i frekvens i modern färöiska (hypotes 1), att förändringen i stort sett ska ha ett linjärt förlopp (hypotes 2) och att dativ i olika syntaktiska kontexter ska minska i olika omfattning, motsvarande den ordning i vilken dativ förlorat sina olika syntaktiska
funktioner i fastlandsskandinaviska språk och dialekter (hypotes 3). Undersökningens resultat bekräftar varken hypotes 1 eller hypotes 2 och ger endast
i mycket liten utsträckning stöd för hypotes 3.
Enligt avhandlingens tredje syfte har jag jämfört hur väl det i många delar
överraskande resultatet låter sig fångas av olika grammatiska teoribildningar.
De modeller som jag utvärderat är dels den generativa grammatikens distinktion mellan strukturellt och lexikalt kasus respektive mellan tematiskt
och idiosynkratiskt kasus, dels konstruktionsgrammatikens usage-based
model och antagandet att semantisk koherens är avgörande för grammatiska
kategoriers produktivitet. Min slutsats är att ingen av modellerna i sin gängse
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form räcker till för att systematisera alla de förändringar som jag kunnat
iaktta. Jag har inte sett som min uppgift att utveckla någon av teoribildningarna, men ytterst tentativt har jag framkastat att begreppet lexikalt kasus
kunde modifieras något, och att tematiskt kasus och idiosynkratiskt kasus
snarare verkar representera yttervärden på en glidande skala än distinkta
fenomen. Inom konstruktionsgrammatiken skulle man eventuellt kunna
tänka sig att operationalisera usage-based model på ett sätt som ger utrymme
även för andra syntaktiska variabler än de som hittills beaktats.
Enligt avhandlingens fjärde syfte har jag slutligen strävat efter att förklara
de iakttagna förändringarna lika väl som frånvaron av förändringar med
hänvisning till utomspråkliga eller snarare språksociologiska faktorer. Avgörande är enligt min mening att färöiskan under den 60-årsperiod som
undersökningen omfattar har etablerats som skriftspråk. 1940-talets unga
skribenter hade förhållandevis lite erfarenhet av skriven färöiska och kan
därför i sin egen produktion uppvisa en viss variation i dativbruket. Mellanperiodens skribenter var starkt präglade av den puristiska norm som genomsyrade de offentliga färöiska skrifttspråksgenrer man kom i kontakt med.
1990-talets ungdomar har upplevt färöiska i en rad nya skriftspråkliga genrer, varav många representerar mera informellt språkbruk. Detta har lett till
större variation och innovation i kasusbruket, bland annat till att dativ verkar
ha blivit en stilmarkör.
Sammanfattningsvis har jag i min avhandling genom en kvantitativ
undersökning på ett tämligen omfattande, autentiskt färöiskt material prövat
en rad teoretiska förutsägelser. Min undersökning av dativbruket i färöiska
studentexamensuppsatser har visat förändringstendenser som är mera komplexa än vad tidigare forskning givit sken av. Flera genrer och inte minst
talspråksmaterial skulle visserligen behöva undersökas för att se i vilken
utsträckning de trender jag kunnat iaktta gäller för modern färöiska överlag.
Min slutsats blir ändå att en detaljerad fallstudie kan säga mycket om språklig variation och förändring på ett övergripande plan.
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11 Summary

The present thesis describes the use of morphological dative case in Faroese
Senior High School graduation essays during the period 1940–1999. While
case had basically already disappeared as a morphological category in Danish, Norwegian and Swedish during the Middle Ages, the other two Scandinavian languages, Faroese and Icelandic, preserved the old system more or
less, and therefore inflect nominal phrases in nominative, accusative, dative
and genitive forms. A couple of authentic examples from Faroese youth
writing can illustrate the difference between Faroese (1a, 2a) and Swedish
(1b, 2b).
(1) a. Tí er tað av alstórum týdningi, at hendan samveran er á føroyskum máli
Therefore is it of utmost significance, that this discourse is in Faroese languageDAT
b. Därför är det av enorm betydelse att denna kommunikation sker på färöiskt språk
Therefore is it of utmost significance, that this discourse is in Faroese language
’Therefore, it is of utmost significance that this discourse is in the Faroese language’
(2) a. at føroyskt mál kundi nýtast sum skaldamál
that Faroese languageNOM could be-used as poetrylanguage
b. att färöiskt språk kunde användas för lyrik
that Faroese language could be-used for poetry
’that the Faroese language could be used as a poetic language’

As we can see, the underlined phrase ’färöiskt språk’ has different forms in
Faroese depending on whether it is in the dative as in (1a) or in the nominative as in (2a). In the Swedish translation, the forms are identical in both
contexts (1b and 2b). The dative form in (1a) is syntactically, lexically and
semantically conditioned. At the same time, users of the Faroese language
often have the possibility to choose from different synonymous forms of
expression, where one involves the dative and another does not. Here, Swedish has fewer possibilities for variation. Examples (3a) and (4a), also from
the Faroese Senior High School graduation essays, demonstrate two alternative ways of expressing in Faroese the meaning ‘for the benefit of something’. As we can see, the idiomatic Swedish translation is identical in both
cases (3b and 4b).
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(3) a. V. U. Hammershaimb skal hava tøkk fyri tað arbeiði, hann avrikaði
tí føroyska málinum til frama
V. U. Hammershaimb shall have thanks for the work, he did
the Faroese languageDAT for benefit
b. V. U. Hammershaimb ska ha tack för det arbete han utförde
till förmån för det färöiska språket’
V. U. Hammershaimb shall have thanks for the work he did
for benefit of the Faroese language
’V. U. Hammershaimb shall have thanks for the work he carried out for the benefit
of the Faroese language’
(4) a. At enda við verjir hann málserfrøðingin Jóhan Hendrik W. Poulsen og hansara
ósjálvsøkna arbeiði til frama fyri føroyska málið
To end with defends he language-expert-the Jóhan Hendrik W. Poulsen and his
unselfish work for the benefit of the Faroese languageACK
b. Till slut försvarar han språkexperten Jóhan Hendrik W. Poulsen och hans
osjälviska arbete till förmån för det färöiska språket
To end defends he language-expert-the Jóhan Hendrik W. Poulsen and his
unselfish work for benefit of the Faroese language
’In the end, he defends the language expert Jóhan Hendrik W. Poulsen and his
unselfish work for the benefit of the Faroese language’

The basics of the syntactic functions of the dative in Faroese have been
known for some time. What has basically been missing so far has been information about frequencies and an investigation of the variation of use in
potential dative contexts, that is, contexts where the dative is actually used or
should be used according to norms. Such information is valuable for comparative research on Scandinavian languages, for the reason suggested in the
subtitle of the thesis, ”A Case Study in grammatical change”. That is, most
research in Scandinavian syntax assumes that, when it comes to the conservative features exemplified in (1a) and (3a) above, Faroese is getting
closer to the Mainland Scandinavian languages, in that the use of the dative
is reducing. What distinguishes the different theories are the more detailed
predictions about how this will happen and why it will happen. Here, there is
a great need for detailed empirical study, against which the different theoretical predictions can be tested. This is especially important since the mechanisms behind language change and the notion of explanation have been two
of the most hotly debated fields within syntax research during the 2000s,
which has led to extra-linguistic explanations for linguistic phenomena being
sought to a greater and greater extent. As a consequence, this thesis has the
following four aims: to describe how the dative is used in Faroese during the
period 1940–1999 and how the choice of case varies in potential dative contexts, to demonstrate the extent to which and how use of the dative changes
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over time, to discuss alternative theoretical descriptions of the linguistic
mechanisms at work during language change, plus to give extra-linguistic
explanations of the changes.
The theoretical descriptions of case I wanted to test are, above all, the distinctions in Generative Grammar between structural and lexical case, and
between thematic and idiosyncratic case. It is within this framework that the
majority of the little comprehensive research on Faroese case has been carried out. Within this theory, many basic assumptions have also been challenged recently, and both inter- and intra-individual variation have been
brought to attention to a greater degree. This makes a study of authentic language use especially interesting. On the other hand, I want to compare my
results with the picture of language change in Construction Grammar. Here,
there has been very little previous research on Faroese, but the framework
has to some extent been used to investigate argument structure constructions
in the closely related Icelandic. The sub-model which can be best applied in
a study such as this where many syntactic variables are taken into consideration is the so-called usage-based model, which predicts that the frequency of
grammatical categories has a decisive effect on their development. Last but
not least, I want to test the basic assumption that the Faroese case system is
being reduced, and that this development also parallels historical development in Mainland Scandinavian, and the development which to some extent
is still on-going in Swedish and Norwegian dialects. Here, we also take into
account previous findings outside the theories mentioned.
I do not expect the predicted reduction of dative to involve any visible
changes in the morphological endings in my material, since previous research has not been able to demonstrate any on-going major phonological or
morphological reduction in case endings in modern Faroese. In other words,
the difference in case forms in examples (1a) and (2a) above does not seem
to be being evened out. Accordingly, my main hypothesis, hypothesis 1, is
that we will find tendencies towards syntagmatic changes in that the dative
reduces in frequency over time in certain syntactic contexts. On the one
hand, we might expect that the dative is becoming less frequent with respect
to the total number of words of running text, in that language users do not
choose dative constructions as in (3a) but instead go for alternative expressions like (4a). On the other hand, we may expect that the construction is
being kept but another case is used even though the conservative norms prescribe the dative. Hypothesis 2 is that the development should be close to
linear, since the theories I am adopting are based on the assumption that
language change can or must be initiated by extra-linguistic factors, but then
follow particular given linguistic principles. On the basis of this follows
hypothesis 3, namely that change should follow the same patterns previously
noted in Mainland Scandinavian languages and varieties. The contexts where
we expect the dative to be most subject to change are, in decreasing order, as
the subject of an impersonal verb or passive, as the direct object of a verb, as
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the direct object of an adjective, and in non-argument phrases, the so-called
free dative. In indirect objects and after prepositions, on the other hand, the
dative is expected to be preserved.
All examples of these potential dative contexts have been taken from Faroese Senior High School graduation essays from three periods; to limit the
amount of data, I have however only taken prepositional phrases that are
arguments of verbs or adjectives. Examples with the immediate context have
then been made into a digital database. From the period 1940–1949, 98 essays have been extracted, which were all the essays. From the period 1965–
1974 and 1990–1999, 100 essays each have been randomly selected and
extracted. Thus, the material involves in total 298 writers, ca 230 770 words
of running text and 3385 potential dative contexts. Some of these dative
contexts are filled by phrases that cannot be case-marked, such as infinitive
phrases and clauses, and in some nominal phrases, one and the same form
are the same for different cases. When these have been discounted, there are
2524 arguments remaining with unambiguous dative marking and 105 potential dative contexts that unambiguously contain some case other than dative.
This data has been analysed quantitatively with the help of methods from
the variationist framework, among others. When operationalised as syntactic
variables, the hypotheses entail that three variables – clause function, categories taking the dative (verbs, adjectives or prepositions) and voice – are expected to have a stronger and stronger effect on the choice between dative
and other cases in contexts where norms prescribe the dative. The concept
argument structure construction in Construction Grammar, which partly
overlaps with the factors just mentioned, is tested as a separate variable.
Other syntactic variables previously argued to more marginally affect the
choice of case include the internal structure of the case-marked phrase (firstor second-person pronominals are in general expected to favour the dative)
and the placement of the case-marked phrase within the clause (clause-initial
placement is expected to disfavor the dative). As a marked form, the dative
can also be expected more and more to be limited to marginal contexts such
as lexicalized expressions or high/archaic style. I relate the choice of case to
two types of partly lexicalised relations, namely the reflexive construction
and the particle relation. Summa summarum, the quantitative study deals
with eight syntactic variables. The result for each variable is also compared
with the predictions of the usage-based model in Construction Grammar,
namely that larger grammatical categories will further increase in frequency
and smaller categories will reduce in frequency. Beyond the syntactic variables, there are some non-syntactic variables in my study. One extra-linguistic
variable whose effect quite obviously must be tested is time – is there any
significant difference between the use of the dative in the different periods?
Beyond that, I also investigate the effect of text type in order to check if the
essays from different periods are fully comparable. The third extra-linguistic
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variable treated is the writers’ gender, since differences between the sexes
could have certain sociolinguistic implications.
The results of the quantitative investigation are presented at first for the
material as a whole (in chapter 7). Mapping the syntactic contexts where the
dative appears reveals certain low frequency constructions that have barely
received attention in earlier descriptions of Faroese grammar. The mapping
also demonstrates that the frequencies of the different dative contexts is partly different from what has been implied in standard works on Faroese
grammar. In section 7.3, I then present examples of non-standard case use.
The under-use of the dative is generally less common and hyper-correct use
more common than expected (4.0 % compared with 2.8 % of all unambiguous case-marked phrases in potential dative contexts). It is often shown to be
syntactic contexts other than the expected ones that favour or disfavour the
dative. However, it is most interesting to see the relative strength of the variables, which is tested in a multi-variate statistical analysis using the programme adapted for variationist analysis, VARBRUL. The analysis demonstrates that a variable presumed to be important such as voice does not have
any significant effect on the choice between the dative and other cases in
potential dative contexts. On the other hand, the time variable does, which
motivates a closer inspection of the conditions in each of the three periods.
This further investigation is presented in chapter 8. Firstly, it comes out
that the dative does not reduce in frequency in relation to the amount of running text during the investigation period, which disproves hypothesis 1. The
under-use of the dative certainly seems to slightly increase from the first
period to the last, but the same is also true of the hyper-correct use of the
dative. None of these differences between the 1940s and 1990s is statistically significant. Secondly, the development is clearly not linear, as the results
from the middle period almost all deviate from the earlier and later periods,
which are very similar to one another. Hypothesis 2 is therefore disproved.
Regarding hypothesis 3, only a few expectations are met. For example,
against our expectations the dative is used relatively more often in subjects
and less often in prepositional objects of verbs in the third period than in the
first. Moreover, the dative seems to be favored by adjectives. But above all,
a comparison of the VARBRUL analyses of data from the first two periods
with the final one demonstrates that it is partly new factors that are decisive
regarding the choice of case in potential dative contexts. In the 1990s, the
internal structure of the phrase is the strongest variable, closely followed by
the placement of the phrase within the clause. These two variables have no
significant effect in the two earlier periods.
The partly surprising results of the quantitative study are discussed from a
theoretical point of view in chapter 9. The distinction in Generative Grammar between structural and lexical case receives certain support in that the
dative is disfavoured in impersonal constructions. To be able to capture the
tendency that the dative is replaced by another case during topicalization, the
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concept of lexical case will probably have to be modified, though. A detailed
examination of the examples of hyper-correct use of the dative demonstrates
that thematic case really is more productive than idiosyncratic case, in accordance with the theoretical predictions, but surprisingly idiosyncratic case
does not seem to be totally unproductive. What is especially note-worthy are
a few examples that look like an instrumental dative. Also from a Construction Grammar perspective it is unexpected when the dative is used with
verbs or adjectives that are not semantically similar to other verbs or adjectives that take the dative, in that semantic coherence is predicted by the theory to be decisive for the productivity of low frequency categories. Furthermore, the results of both the quantitative investigation in chapters 7–8 and
the more qualitative one in chapter 9 appear to go against the usage-based
model of Construction Grammar. One reservation here is that my investigation is based on token frequency, while greater weight is placed on type frequency in Construction Grammar. However, the two should reasonably correlate to a great enough degree.
When the stated changes in the use of the dative in Faroese cannot be fully captured by linguistic description models, we need further angles of attack
in order to explain the development. In later years, sociolinguistic explanations have been sought more and more often in the generative paradigm.
Therefore, we already find in chapter 2 a historical sociolinguistic background, whose possible effect on the use of the dative is specified in chapter
10. There, it is explained that for three centuries Faroese existed only as a
spoken low variety in a diglossic society where Danish was both the language of administration and the church. During the 1800s and the first half
of the 1900s, Faroese was revitalised, a standard written language created,
and Faroese started to be used in important spheres of society such as school
and church. Since1948, Faroese has been recognised as the main language of
the Faroe Islands, but Danish is still the second official language of the islands. Even if Faroese conquered more and more domains during the second
half of the 1900s, Danish was still a very significant presence in the whole
society at the turn of the millennium. The influence of English has increased
since the 1990s, but according to current research does not really seem to
have reached the same level as in the rest of Scandinavia. The comprehensive language contact situation with Danish has left clear marks on Faroese
vocabulary. On a phonological, and above all morpho-syntactic, level, Danish has had less influence than you might expect from many models within
research on language contact. This can partly depend on the purist language
ideology that has ruled ever since the early days of revitalisation.
From my perspective, the linguistic history of Faroese can explain both
the overall stability of the use of case, the great awareness of norms in the
essays from 1965–1974, and the multi-faceted variation in the essays from
the 1990s. What is decisive is that for the 60 year period under investigation
Faroese was being established as a written language. During the whole peri373

od of the study, an active, purist language politics was driven through as a
reaction to long-term, intensive language contact. The graduates from the
1940s have had relatively little experience of reading and writing Faroese,
and can therefore be demonstrating a certain linguistic uncertainty in spite of
a purist ideal. The graduates in the middle period have encountered Faroese
in writing to a greater extent, but still not in as many and as varied genres as
the young people of later times. In this period, the purist norm should have
had its strongest effect, since it was dominant in most written genres where
Faroese was used, and had barely begun to be fundamentally questioned. In
the Faroese of the 1990s, as a consequence of continued language contact in
combination with a purist language ideology, there was a big gap between
different stylistic levels: everyday Faroese carried clear traces of language
contact with first of all Danish and secondly English, while formal Faroese
still mainly followed a purist ideal, in spite of an intensive debate on language policy. As an effect of this divergence, the dative can be thought to
have got its own stylistic value as a marker of a high/correct style.
Through this study, I hope I have contributed to an understanding of case
in the Scandinavian languages. From before, there have been theoretical
assumptions that in the long run the case systems of all Scandinavian languages will be reduced in a similar way. In the meantime, these theoretical
assumptions have so far only been tested empirically to a limited degree,
which is necessary to evaluate their relevance. As a part of such an evaluation, I have carried out a quantitative study of authentic Faroese material,
and have compared the results with current linguistic models of description.
My investigation of the use of the dative in modern Faroese has demonstrated tendencies for change that are more complex than previous research has
shed light on. Behind the surprising results, there are probably sociolinguistic causes, among others. The conclusion is that a detailed case study can say
much about language variation and change on a schematic level.

374

Referenser

Allen, Cynthia L., 1995: Case Marking and Reanalysis: Grammatical Relations from
Old to Modern English. Oxford.
Allen, Cynthia L., 1996: A Change in Structural Case Marking in Early Middle
English. I: Höskuldur Þráinsson, Samuel David Epstein & Steve Peter (red.),
Studies in Comparative Germanic Syntax. Bd 2. Dordrecht. S. 3–20.
Allén, Sture, 1971: Nusvensk frekvensordbok baserad på tidningstext. Bd 2.
Lemman. Stockholm.
Allen and Greenough’s New Latin Grammar, 1995. [Elektronisk resurs.] (2009-0611) <http://www.hhhh.org/perseant/libellus/aides/allgre/>
Andersen, Henning, 1973: Abductive and Deductive Change. I: Language 49(4). S.
765–793.
Anderssen, Merete m.fl., 2012: The Dative Alternation in Norwegian Child Language. I: Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics 39(1). S. 24–43.
Andreasen, Paulivar & Árni Dahl, 1997: Mállæra. Torshamn.
Anward, Jan & Per Linell, 1976: Om lexikaliserade fraser i svenskan. I: Nysvenska
studier 55/56. S. 77–119.
Árnadóttir, Hlíf & Einar Freyr Sigurðsson, 2013: Case in Disguise. I: Beatriz Fernandez & Ricardo Etxepare (red.), Variation in Datives: A Microcomparative
Perspective. Oxford. S. 96–143.
Askedal, John Ole, 2001: ‘Oblique subjects’, structural and lexical case marking:
Some thoughts on case assignment in North Germanic and German. I: Jan Terje
Faarlund (red.), Grammatical Relations in Change. Amsterdam. S. 65–97.
Barðdal, Jóhanna, 1998: Argument Structure, Syntactic Structure and Morphological
Case of the Impersonal Construction in the History of Scandinavian. I: Scripta
Islandica 49. S. 21–33.
Barðdal, Jóhanna, 1999: Case in Icelandic – A Construction Grammar Approach. I:
Tijdschrift voor Skandinavistiek 20(2). S. 65–100.
Barðdal, Jóhanna, 2000: Oblique Subjects in Old Scandinavian. I: NOWELE 37. S.
25–51.
Barðdal, Jóhanna, 2001: Case in Icelandic – A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach. Lund.
Barðdal, Jóhanna, 2002: ‘Oblique Subjects’ in Icelandic and German. I: Working
Papers in Scandinavian Syntax 70. S. 61–99.
Barðdal, Jóhanna, 2004: The semantics of the impersonal construction in Icelandic,
German and Faroese: Beyond thematic roles. I: Werner Abraham (red.), Focus
on Germanic Typology. Berlin. S. 105–136.
Barðdal, Jóhanna, 2008: Productivity: Evidence from Case and Argument Structure
in Icelandic. (Constructional Approaches to Language 8.) Amsterdam/Philadelphia.
Barðdal, Jóhanna, 2011: Lexical vs. structural case: a false dichotomy. I: Morphology 21(3/4). S. 619–659.

375

Barðdal, Jóhanna, 2012: Predicting the Productivity of Argument Structure Constructions. I: Theoretical Approaches to Argument Structure. (Proceedings of
the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 2006/32.) S. 467–478.
Barðdal, Jóhanna & Þórhallur Eyþórsson, 2001: The Evolution of Oblique Subjects
in Scandinavian. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 67. S. 57–83.
Barnes, Michael, 1977: Case and the preposition við in Faroese. I: Einar G.
Pétursson & Jónas Kristjánsson (red.), Sjötiu ritgerðir helgaðar Jakobi
Benediktssyni 20. júlí 1977. Reykjavik. S. 69–80.
Barnes, Michael, 1981: The Semantics and Morphological Case Government of the
Faroese Preposition fyri. I: Afmæliskveðja til Halldórs Halldórssonar 13. júlí
1981. Reykjavik. S. 39–71. [Även i Barnes 2001:11–60.]
Barnes, Michael, 1986: Subject, Nominative and Oblique Case in Faroese. I: Scripta
Islandica 37. Uppsala. S. 13–46. [Även i Barnes 2001:103–139.]
Barnes, Michael, 1987: Some Remarks on Subordinate-Clause Word Order in
Faroese. I: Scripta Islandica 38. S. 3–35. [Även i Barnes 2001:141–174.]
Barnes, Michael, 1994: Nýggjar hugsanir um fyrisetingina við í føroyskum. I:
Málting 10. S. 23–36. [Även i Barnes 2001:203–225 (engelsk översättning).]
Barnes, Michael, 1998: Málslig endurskipan – úr føroyskum sjónarhorni. I: Málting
23. S. 20–28. [Även i Barnes 2001:227–236 (engelsk översättning).]
Barnes, Michael, 1999: A new introduction to Old Norse. Bd 1. Grammar. London.
Barnes, Michael, 2001: Faroese Language Studies. (Studia Nordica 5.) Oslo.
Barnes, Michael, 2002: Head + modifier or modifier + head? Word-order in Faroese
possessive adjective constructions. I: Anfinnur Johansen m.fl. (red.),
Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl
2002. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum XXXII.)
Torshamn. S. 59–66.
Bentzen, Kristine m.fl., 2009: On variation in Faroese verb placement. I: Nordlyd:
Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics 36(2). S. 78–
102.
Berge, Kjell Lars, 1988: Skolestilen som genre: Med påtvungen penn. (Skrifter fra
Landslaget for norskundervisning 39.) Oslo.
Bobaljik, Jonathan David & Susi Wurmbrand, 2009: Case in GB/Minimalism. I:
Andrej Malchukov & Andrew Spencer (red.), The Oxford Handbook of Case.
Oxford/New York. S. 44–58.
Braunmüller, Kurt, 1995: Dialekt, Sprachverwandtschaft und ‘Drift’: Zur Stellung
des Sønderjysk in der germanischen Sprachfamilie. I: Ernst Håkon Jahr (red.),
Beiträge zur skandinavistischen Linguistik. (Studia Nordica: International
Contributions to Scandinavian Studies/Internationale Beiträge zur Skandinavistik 1.) Oslo. S. 288–302.
Braunmüller, Kurt, 2001: Morfologisk typologi og færøsk. I: Kurt Braunmüller &
Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Oslo. S.
67–88.
Brunstad, Endre, 1995a: Eitt sindur um stavseting av nýnorskum, frísiskum og
føroyskum skriftmáli í 19. øld. I: Málting 14. S. 8–19.
Brunstad, Endre, 1995b: Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi: Om nynorsk,
frisisk og norsk målreising. (KULTs skriftserie 36.) Oslo.
Brunstad, Endre, 2001: Det reine språket: Om purisme i dansk, svensk, færøysk og
norsk. Bergen.
Brunstad, Endre, 2003: Det reine språket. I: Helge Sandøy, Randi Brodersen &
Endre Brunstad (red.), Purt og reint: Om purisme i dei nordiske språka. Volda.
S. 37–64.

376

Bybee, Joan L., 2013: Usage-based Theory and Exemplar Representations of
Constructions. I: Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale (red.), The Oxford
Handbook of Construction Grammar. Oxford/New York. S. 49–69.
Börestam Uhlmann, Ulla, 2001: Nordisk språkgemenskap – centrum och periferi. I:
Kurt Braunmüller & Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier
og færøsk. Oslo. S. 199–225.
Cappelørn, N[iels] J[ørgen], 1983: Bibelen på færøsk – en historisk skitse. I: Det
danske Bibelselskabs årbog. Köpenhamn.
Chen, Matthew, 1972: The time dimension: contribution toward a theory of sound
change. I: Foundations of Language 8. S. 457–498.
Chomsky, Noam, 1981: Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures
Dordrecht.
Chomsky, Noam, 1993: A Minimalist Program for Linguistic Theory. I: Kenneth
Hale & Samuel Keyser (red.), The view from Building 20. Cambridge, Mass. S.
1–52.
Chomsky, Noam, 1995: The Minimalist Program. Cambridge, Mass.
Clausén, Ulla, 1978: Nyord i färöiskan: Ett bidrag till belysning av språksituationen
på Färöarna. (Acta universitatis Stockholmiensis: Stockholm Studies in Scandinavian Philology: New Series 14.) Diss. Stockholm.
Clausén, Ulla, 1982: Språk och tv på Färöarna. I: Språkvård: Tidskrift utgiven av
Svenska språknämnden 1982(1). S. 25–30.
Croft, William, 1990: Typology and universals. Cambridge.
Crouau, Pierre, 1998: Der Dativ im Deutschen: Zum Problem der Unterscheidung
zwischen Dativobjekt und “freiem Dativ”. I: Marcel Vuillaume (red.), Die
Kasus im Deutschen: Form und Inhalt. Tübingen. S. 193–205.
Cruse, Alan, 2004: Meaning in Language: An Introduction to Semantics and
Pragmatics. 2. utg. Oxford.
Dahl, Árni, 1980–83: Bókmentasøga I–III. Torshamn.
Dahl, Jákup, 1908: Føroysk mállæra til skúlabrúks. Köpenhamn/Kristiania.
Dahl, Östen, [2000] 2015: markerad. I: NE.se. [Elektronisk resurs.] Malmö. (201504-18) <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/markerad>
Dahl, Östen, 2009: Increases in complexity as a result of language contact. I: Kurt
Braunmüller & Juliane House (red.): Convergence and Divergence in Language
Contact Situations. Amsterdam.
Davidsen, Kári & Jonhard Mikkelsen, 1993: Ein ferð inn í føroyskt. Torshamn.
Debes, Hans Jacob, 2000: Føroya søga. Bd 3. Frá kongligum einahandli til
embætisveldi. Torshamn.
Delsing, Lars-Olof, 1995: Prepositionsstrandning och kasus i äldre svenska. I: Arkiv
för nordisk filologi 110. S. 141–178.
Delsing, Lars-Olof, 2014: Stora katastrofen – med för- och efterskalv: Om kasussammanfallet i fornsvenska. I: Maria Bylin, Cecilia Falk & Tomas Riad (red.),
Studier i svensk språkhistoria 12: Variation och förändring. Stockholm. S. 27–
46.
Delsing, Lars-Olof & Katarina Lundin, 2005: Håller språket ihop Norden? En
forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska.
Köpenhamn.
Diessel, Holger, 2013: Construction Grammar and First Language Acquisition. I:
Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale (red.), The Oxford Handbook of
Construction Grammar. Oxford/New York. S. 347–364.
Djupedal, Reidar, 1962: Litt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet. I: Alf
Hellevik & Einar Lundeby (red.), Skriftspråk i utvikling: Tiårsskrift for Norsk
språknemnd 1952–1962. (Norsk språknemnds skrifter 3.) S. 144–186.

377

Ekberg, Edith, 2012: Aspekte des Dativs: Zur Relation zwischen der Dativ-DP und
der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen.
Diss. Lund.
Eliasson, Stig, 2001: Färöisk ljudstruktur och fonologisk teori. I: Kurt Braunmüller
& Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Oslo. S.
37–65.
Ellefsen, Ann, m.fl., 1990: Føroyskt mál og støða tess í hf- og studentaskúlanum:
Skráseting og tilráðing, ið nevnd, sett av landsskúlastjóranum, hevur gjørt.
Torshamn.
Eyþórsson, Þórhallur, 2000a: Fall á fallanda fæti? I: Íslenskt mál og almenn
málfræði 22. S. 185–204.
Eyþórsson, Þórhallur, 2000b: Dative vs. Nominative: Changes in Quirky Subjects in
Icelandic. I: Leeds Working Papers in Linguistics 8. S. 27–44.
Eyþórsson, Þórhallur, 2002: Changes in Subject Case Marking in Icelandic. I: David
Lightfoot (red.), Syntactic Effects of Morphological Change. Oxford. S. 196–
212.
Eyþórsson, Þórhallur, 2008: Stöðugleiki og breytingar í fallakerfi norrænu eyjamálanna. I: Turið Sigurðardóttir & Magnús Snædal (red.), Frændafundur 6:
Fyrilestrar frá føroysk-íslendskari ráðstevnu í Tórshavn 26.–28. juni 2007.
Torshamn. S. 75–93.
Eyþórsson, Þórhallur & Jóhannes Gísli Jónsson, 2003: The Case of Subject in Faroese. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 72. S. 207–231.
Eyþórsson, Þórhallur & Jóhanna Barðdal, 2003: Oblique Subjects: A Germanic
Inheritance! I: Working Papers in Scandinavian Syntax 71. Lund. S. 145–202.
Eyþórsson, Þórhallur & Jóhanna Barðdal, 2005: Oblique Subjects: A Germanic
Inheritance. I: Language 81(4). S. 824–881.
Eyþórsson, Þórhallur m.fl., 2012: Dative case in Norwegian, Icelandic and Faroese:
Preservation and non-preservation. I: Nordic Journal of Linguistics 35. S. 219–
249.
Faarlund, Jan Terje, 2001: The Notion of Oblique Subject and Its Status in the History of Icelandic. I: Jan Terje Faarlund (red.), Grammatical Relations in Change.
Amsterdam. S. 99–135.
Falk, Cecilia, 1995: Lexikalt kasus i svenska. I: Arkiv för nordisk filologi 110. S.
199–226.
Falk, Cecilia, 1997: Fornsvenska upplevarverb. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 49.) Lund.
Falk, Cecilia, 1999: Om interna och externa förklaringar till språkförändringar. I:
Inger Haskå & Carin Sandqvist (red.): Alla Tiders språk: En vänskrift till
Gertrud Pettersson november 1999. Lund. S. 88–95.
Falk, Cecilia, 2000: Fornsvenska upplevarverb. I: Lars-Erik Edlund (red.), Studier i
svensk språkhistoria 5: Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska
språkets historia, Umeå 20–22 november 1997. Umeå. S. 49–64.
Fiebig, Julika, 2012: At geva fiskimonnum skattalætta/At geva skattalætta til fiskimenn: En undersøkelse av ditransitive konstruksjoner i færøysk skriftspråk.
Opublicerad uppsats. Universitetet i Oslo.
Fillmore, Charles J., 1968: The case for case. I: Emmon Bach, Robert T. Harms &
Charles J. Fillmore (red.), Universals in linguistic theory: symposium held at the
University of Texas at Austin, 1967. New York. S. 1–88.
Fischer, Olga, 2007: Morphosyntactic Change: Functional and Formal Perspectives.
Oxford.

378

Flodin, Ann-Kristin Olsson 2004: Biblioteket som en språkplanerande institution:
En studie av språkplanering på färöiska bibliotek. Opublicerad uppsats.
Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås.
Fried, Mirjam, 2013: Principles of Constructional Change. I: Thomas Hoffmann &
Graeme Trousdale (red.), The Oxford Handbook of Construction Grammar.
Oxford/New York. S. 419–437
Fritzner, Johan, 1867: Ordbog over Det gamle norske Sprog. 1. utg. Kristiania.
Fritzner, Johan, 1973: Ordbog over Det gamle norske Sprog. 4. utg. Oslo/Bergen/
Tromsø.
FO = Føroysk orðabók. Se Poulsen m.fl. 1998.
Fróðskaparsetur Føroya & Språkbanken, [2004] 2014: Føroyskt TekstaSavn/Färöisk
TekstSamling. [Elektronisk resurs.] (2015-05-14) <http://spraakbanken.gu.se/
FTS/search.phtml>
Fróðskaparsetur Føroya & Teldni, u.å.: Teldutøka tekstasavn Føroyamálsdeildarinnar. [Elektronisk resurs.] (2015-05-14) <http://www. teldni.fo/tekstasavn/>
FTS = Føroyskt TekstaSavn. Se Fróðskaparsetur Føroya & Språkbanken [2004]
2014.
Goldberg, Adele E., 1995: Constructions. A Construction Grammar Approach to
Argument Structure. Chicago/London.
Goldberg, Adele E., 2006: Constructions at work: The nature of generalization in
language. Oxford.
Goldberg, Adele E., 2009: The nature of generalization in language. I: Cognitive
Linguistics 20(1). S. 93–127.
Goldberg, Adele E., 2013: Constructionist Approaches. I: Thomas Hoffmann &
Graeme Trousdale (red.), The Oxford Handbook of Construction Grammar.
Oxford/New York. S. 15–31.
Gries, Stefan Th., 2013: Data in Construction Grammar. I: Thomas Hoffmann &
Graeme Trousdale (red.), The Oxford Handbook of Construction Grammar.
Oxford/New York. S. 93–108.
Gunnlaugsson, Guðvarður Már, 2000: Færeyskar málheimildir. I: Magnús Snædal &
Turið Sigurðardóttir (red.), Frændafundur 3: Fyrilestrar frá íslensk-færeyskri
ráðstefnu í Reykjavík 24.–25. júní 1998. Reykjavik. S. 91–105.
Guy, Gregory R. & Robert Bayley, 1995: On the Choice of Relative Pronouns in
English. I: American Speech 70(2). S. 148–162.
Hagland, Jan Ragnar, 1983: Til spørsmålet om språkforma i sira Teits handskrift av
Sauebrevet frå 1298. I: Arkiv för nordisk filologi 98. S. 178–193.
Hagström, Björn, 1964: Några ord om språket i Husaviksbreven. I: Fróðskaparrit 13.
S. 18–27. [Även i Hagström 1991:21–31.]
Hagström, Björn, 1967: Ändelsevokalerna i färöiskan. En fonetisk-fonologisk
studie. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology 6.) Stockholm.
Hagström, Björn, 1984: Ett exempel på färöiskt-danskt blandspråk. I: K. Ringgaard
& Viggo Sørensen (red.), The Nordic Languages and Modern Linguistics 5:
Proceedings of the Fifth International Conference of Nordic and Modern
Linguistics in Århus 27/6–1/7 1983. S. 237–242. [Även i Hagström 1991:129–
134.]
Hagström, Björn, 1985: The development of Insular Scandinavian languages as
national languages. I: P. Sture Ureland (red.), Entstehung von Sprachen und
Völkern: Glotto- und ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen: Akten
des 6. Symposions über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984. Tübingen.
S. 181–192.

379

Hagström, Björn, 1986: Språk och språkförhållanden på Färöarna. I: Nordisk
tidskrift för vetenskap, konst och industri 62. Stockholm. S. 391–402. [Även i
Hagström 1991:9–20.]
Hagström, Björn, 1991: Átta greinir um føroyskt mál: útgivnar til Björn Hagströms
70-ára føðingardag tann 29. januar 1991. Torshamn.
Hagström, Björn, 1992: Språkkontakt och tvåspråkighet på Färöarna: en översikt. I:
Jonna Louis-Jensen & Jóhan Hendrik W. Poulsen (red.): The Nordic Languages
and Modern Linguistics 7: Proceedings of the Seventh International Conference
of Nordic and General Linguistics in Tórshavn, 7–11 August 1989. Torshamn.
Halldórsson, Halldór, 1982: Um méranir: Drög að samtímanlegri og sögulegri athugun. I: Íslenskt mál og almenn málfræði 4. S. 159–189.
Hammershaimb, V[enceslaus] U[lricus], 1854: Færøisk sproglære. I: Annaler for
nordisk Oldkyndighed og Historie. Köpenhamn. S. 233–316.
Hammershaimb, Venceslaus Ulricus, 1891: Færøsk Anthologi. Bd 1–2. Köpenhamn.
[Ny utg. 1991. Torshamn.]
Hamre, Håkon, 1944: Færøymålet i tiden 1584–1750. Oslo.
Hamre, Håkon, 1961: The Use of Genitive in Modern Faroese. I: Scandinavian
Studies 33. S. 231–246.
Hansen, Kirsti Dee, 2003: Brugen af maskulinum i færøsk. Göteborg.
Hansen, Zakaris, 2002: Nøkur brigdi í Føroyskari orðabók. I: Anfinnur Johansen
m.fl. (red.), Eivindarmál: Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara
25. apríl 2002. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum
XXXII.) Torshamn. S. 133–136.
Hansen, Zakaris m.fl., 2001: Udredning om sprogpolitiske initiativer og domænetab
i færøsk: Udredning iværksat af Den sprogpolitiske referencegruppe under
Nordisk
Ministerråd.
(2015-05-14)
<http://www.xn--sprkfrsvaretvcb4v.se/sf/fileadmin/ Worddokument/Faroisk_udredningsrapport.doc>
Hansen, Zakaris, Jógvan í Lon Jacobsen & Eivind Weyhe, 2003: Faroese. I: Ana
Deumert & Wim Vandenbussche (red.), Germanic Standardizations: Past to
Present. Amsterdam. S. 157–191.
Haugen, Einar, 1976: The Scandinavian Languages: An Introduction to Their
History. London.
Hawkins, John A., 1998: A typological approach to Germanic morphology. I:
Historische germanische und deutsche Syntax: Akten des internationalen
Symposiums anläßlich des 100. Geburtstages von Ingerid Dal, Oslo, 27.9.–
1.10.1995. Frankfurt am Main. S. 49–68.
Helbig, Gerhard, 1981: Die freien Dative im Deutschen. I: Deutsch als
Fremdsprache 6. Leipzig. S. 321–332.
Helgason, Jón, 1951: Kongsbókin úr Føroyum. I: Útiseti 6. S. 101–122.
Helgason, Jón, 1952: Nøkur orð aftrat um Kongsbókina. I: Útiseti 7. S. 113–115.
Henriksen, Jeffrei, 1992: Hin ósakliga málvilluleiðin. I: Málting 5. S. 24–27.
Henriksen, Jeffrei, 1993: Viðmerkingar til íkast. I: Málting 9. S. 25–26.
Henriksen, Jeffrei, 2000: Orðalagslæra. Vestmanna.
Heycock, Caroline, Antonella Sorace & Zakaris Svabo Hansen, 2010: V-to-I and V2
in subordinate clauses: an investigation of Faroese in relation to Icelandic and
Danish. I: The Journal of Comparative Germanic Linguistics 13(1). S. 61–97.
Heycock, Caroline m.fl., 2011: Residual V-to-I in Faroese and its lack in Danish:
detecting the final stages of a syntactic change. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 87. S. 137–165.
Heycock, Caroline m.fl., 2013: Acquisition in Variation (and Vice Versa): V-to-T in
Faroese Children. I: Language Acquisition 20(1). S. 5–22.

380

Heycock, Caroline & Joel Wallenberg, 2013: How variational acquisition drives
syntactic change: the loss of verb movement in Scandinavian. I: The Journal of
Comparative Germanic linguistics 16. S. 127–157.
Hilpert, Martin, 2013: Corpus-based Approaches to Constructional Change. I:
Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale (red.), The Oxford Handbook of
Construction Grammar. Oxford/New York. S. 458–475.
Hoffmann, Charlotte, 2001: Patterns of established and new bilingualism in Europe:
Some reflections with special reference to the Faroe Islands. I: Kurt
Braunmüller & Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og
færøsk. Oslo. S. 227–249.
Hoffmann, Thomas & Graeme Trousdale, 2013: Construction Grammar: Introduction. I: Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale (red.), The Oxford Handbook
of Construction Grammar. Oxford/New York. S. 1–12.
Holm, Anna-Elisabeth, 1992: Language Values of Students in Upper-Secondary
Education in the Faroe Islands. Opublicerad uppsats. Lancaster University.
Holm, Anna-Elisabeth, 2003: Linguistic revitalisation in the Faroes: From vernacular towards national status. I: Leena Huss, Antoinette Camilleri Grima & Kendall A. King (red.), Transcending Monolingualism: Linguistic Revitalisation in
Education. Lisse. S. 259–276.
Holmberg, Anders & Christer Platzack, 1995: The Role of Inflection in Scandinavian Syntax. New York.
Hugo, Tordis (red.), 1959: Uppsatsämnen i studentexamen. Stockholm.
Hultman, Tor G. & Margareta Westman, 1977: Gymnasistsvenska. Lund.
Huss, Göran, 1996: Det färöiska idrottsreportaget från tjugotal till nittiotal. I: Mats
Thelander & Lennart Elmevik (red.), Samspel och variation: Språkliga studier
tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala. S. 153–165.
Håkansson, David, 2008: Syntaktisk variation och förändring: En studie av subjektslösa satser i fornsvenska. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 64.) Diss.
Lund.
Håkansson, David, 2013: A variationist approach to syntactic change: The case of
subordinate clause word order in the history of Swedish. I: Peter Auer, Javier
Caro Reina & Göz Kaufmann (red.), Language Variation – European Perspectives IV: Selected papers from the Sixth International Conference on Language
Variation in Europe (ICLaVE 6), Freiburg, June 2011. (Studies in Language Variation 14.) Amsterdam/Philadelphia.
Håkansson, Gisela & Kristina Hansson, 2007: Grammatisk utveckling. I: Ulrika
Nettelbladt & Eva-Kristina Salameh (red.), Språkutveckling och språkstörning
hos barn. Bd 1. Fonologi, grammatik, lexikon. Lund.
Hægstad, Marius, 1917: Vestnorske Maalføre fyre 1350: II. Sudvestlandsk: 2. Indre
Sudvestlandsk, Færøymaal, Islandsk: Andre bolken. Kristiania.
Hægstad, Marius, 1942: Vestnorske Maalføre fyre 1350: II. Sudvestlandsk: 2. Indre
Sudvestlandsk, Færøymaal, Islandsk: Tridje bolken. Oslo.
Iversen, Ragnvald, 1923: Norrøn grammatikk. 1. utg. Oslo.
Iversen, Ragnvald, 1973: Norrøn grammatikk. 7. utg. Oslo.
Jacobsen, Birgit, 1999: Tvímæltur uppvøkstur í Føroyum. I: Málting 26. S. 2–12.
Jacobsen, Jógvan í Lon, 1997: Havnarmál við norskum brillum: Samandráttur av
norskari ritgerð um havnarmál. I: Málting 19. S. 30–38.
Jacobsen, Jógvan í Lon, 2001: Standardfærøsk eller standard i færøsk? I: Språk i
Norden 2001. S. 47–65.
Jacobsen, Jógvan í Lon, 2002: Føroyskt í alheimsgerðini. I: Turið Sigurðardóttir &
Magnús Snædal (red.), Frændafundur 4: Fyrilestrar frá føroyskari-íslendskari
ráðstevnu í Tórshavn 18.–19. august 2001. Torshamn. S. 118–126.

381

Jacobsen, Jógvan í Lon, 2004: Den officielle normering af færøsk (ca. 1850–2000).
I: Helge Sandøy & Jan-Ola Östman (red.), ”Det främmande” i nordisk
språkpolitik: Om normering av utländska ord. Oslo. S. 71–106.
Jacobsen, Jógvan í Lon, 2008: Álvaratos, who cares? Ein samfelagslig kanning av
hugburði og nýtslu av tøkuorðum og nýggjum orðum í føroyskum. Opublicerad
doktorsavhandling. Universitetet i Bergen.
Jacobsen, Jógvan í Lon, 2010: @t screeva solais hair – um málið í netkjaki og
sms'um. I: Jógvan í Lon Jacobsen & Jonhard Mikkelsen (red.), Málvísindi 1 –
ætlað Føroya læraraskúla, hugvísindadeild Fróðskaparsetursins og
miðnámsskúlum. Torshamn. S. 155–168.
Jacobsen, Jógvan í Lon, 2012: Ærligt talt, who cares? En sociolingvistisk undersøgelse af holdninger til og brug af importord og afløsningsord i færøsk. Oslo.
Jacobsen, Jógvan í Lon & Tore Kristiansen, 2006: Færøerne. I: Tore Kristiansen
(red.), Nordiske sprogholdninger: En masketest. Oslo.
Jacobsen, Lisbeth Gotved & Mona Nattestad Steintún, 1992: Hvørji orð verða nýtt í
føroyskum í dag? I: Málting 6. S. 35–41.
Jacobsen, M[ads] A[ndreas] & Chr[istian] Matras, 1928: Føroysk-donsk orðabók:
Færøsk-dansk ordbog. 1. utg. Torshamn.
Jacobsen, M[ads] A[ndreas] & Chr[istian] Matras, 1961: Føroysk-donsk orðabók:
Færøsk-dansk ordbog. 2. utg. Torshamn.
Jacobsen, M[ads] A[ndreas] & Chr[istian] Matras, 1974: Føroysk-donsk orðabók/
Færøsk-dansk ordbog: Eykabind/Supplementsbind, utg. av Jóhan Hendrik W.
Poulsen. Torshamn.
Jakobsen, Annika, 1995: Ávirki. Opublicerad uppsats. Føroya Læraraskúli.
Jakobsen, Jakob, 1889: Nogle Ord om Færøsk samt et forslag til en ny færøsk
Retskrivning. I: Dimmalætting 20–25. [Även i Jakobsen 1957:23–43.]
Jakobsen, Jakob, 1957: Greinir og ritgerðir. Torshamn.
Jespersen, Jógvan (red.), 1987: Føroya studentaskúli og HF-skeið 50 ár 1937–1987.
Torshamn.
Jespersen, Otto, 1992 [1934]: The philosophy of grammar. Ny utg. Chicago.
Jóansson, Tórður, 1997: English Loanwords in Faroese. Diss. Aberdeen/Torshamn.
Jóansson, Tórður, 2000: Føroyskt í 21. øld – dvínandi ella ment smámál. I: Magnús
Snædal & Turið Sigurðardóttir (red.), Frændafundur 3: Fyrilestrar frá íslenskfæreyskri ráðstefnu í Reykjavík 24.–25. júní 1998. Reykjavik. S. 155–160.
Jógvansson, Sjúrður, 1993: Málið – eitt amboð at røkja av einslistum: Hugleiðingar
og viðmerkingar til grein Hjalmars P. Petersen Eldar, málstrev og vansar í
Máltingi nr. 8, 1993. I: Málting 9. S. 28–30.
Johansen, Anfinnur, 2002: Føroyskar miðaldarkeldur – og fólkanøvn. I: Anfinnur
Johansen m.fl. (red.), Eivindarmál: Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi
hansara 25. apríl 2002. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis:
Supplementum XXXII.) Torshamn. S. 205–213.
Johansen, Ingeborg, 1988: Der heterogene deutsche Dativ 1988: Zur Syntax, Semantik und Sprachgebrauchsbedeutung. Heidelberg.
Jonas, Dianne, 1995: On the acquisition of verb syntax in child Faroese I: MIT
Working Papers in Linguistics 26. S. 265–280.
Jonas, Dianne, 2003: On Embedded Clause Word Order in Faroese. I: Lars-Olof
Delsing m.fl. (red.), Grammatik i fokus: Festskrift till Christer Platzack. Bd 2.
Lund. S. 193–198.
Jonas, Dianne, 2006: Syntactic Change in Faroese and Swedish: A Comparative
Perspective. I: Cecilia Falk & Lars-Olof Delsing (red.), Studier i svensk språkhistoria 8. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 63.) Lund. S. 45–59.

382

Jonas, Dianne, Zakaris S. Hansen & Jógvan í Lon Jacobsen, 1997: Um hvussu
føroysk børn læra føroyskt – fyribils úrslit. I: Málting 19. S. 10–16.
Jónsson, Jóhannes Gísli, 1997–98: Sagnir með aukafallsfrumlagi. I: Íslenskt mál og
almenn málfræði 19/20. Reykjavik. S. 11–43.
Jónsson, Jóhannes Gísli, 2000: Case and Double Objects in Icelandic. I: Leeds
Working Papers in Linguistics 8. S. 71–94.
Jónsson, Jóhannes Gísli, 2009a: Verb classes and dative objects in Insular Scandinavian. I: Jóhanna Barðdal & Shobhana Chelliah (red.), The Role of Semantic,
Pragmatic and Discourse Factors in the Development of Case.
Amsterdam/Philadelphia. S. 203–224.
Jónsson, Jóhannes Gísli, 2009b: Covert nominative and dative subjects in Faroese. I:
Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics
36(2). S. 142–164.
Jónsson, Jóhannes Gísli & Kristín Þóra Pétursdóttir, 2012: Þágufallsandlög með
lýsingarorðum í íslensku og færeysku. I: Magnús Snædal & Turið Sigurðardóttir
(red.), Frændafundur 7: Fyrirlestrar frá íslensk-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík
21.–22. ágúst 2010. Reykjavik. S. 91–108.
Jónsson, Jóhannes Gísli & Þórhallur Eyþórsson, 2003: Breytingar á frumlagsfalli í
íslensku. I: Íslenskt mál og almenn málfræði 25. S. 7–40.
Jónsson, Jóhannes Gísli & Þórhallur Eyþórsson, 2005: Variation in subject case
marking in Insular Scandinavian. I: Nordic Journal of Linguistics 28(2). S. 223–
245.
Jónsson, Jóhannes Gísli & Þórhallur Eyþórsson, 2011: Structured exceptions and
case selection in Insular Scandinavian. I: Horst Simon & Heike Wiese (red.),
Expecting the Unexpected: Exceptions in Grammar. Berlin. S. 213–241.
Karlsson, Stefán, 2002: Lítið eitt um Lundarbók. I: Anfinnur Johansen m.fl. (red.),
Eivindarmál: Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl
2002. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum XXXII.)
Torshamn. S. 219–228.
Keenan, Edward L., 2002: Explaining the Creation of Reflexive Pronouns in English. I: Donka Minkova & Robert Stockwell (red.), Studies in the History of
English: A Millennial Perspective. Berlin. S. 325–355.
Kroch, Anthony, 1989: Reflexes of grammar in patterns of language change. I: Language Variation and Change 1(3). S. 199–244.
Krohn, Dieter, 1980: Dativ und Pertinenzrelation: Syntaktisch-semantische Studien
unter besonderer Berücksichtigung von Lexemen mit dem Merkmal (Kleidungsstück). (Acta Universitatis Gothoburgensis 1980: Göteborger Germanistische
Forschungen 20.) Göteborg.
Larsen, Kaj, 1991: Eitt stavsetingaruppskot. I: Málting 2. S. 2–12.
Larsen, Kaj, 1993: Hin fyrsti málreinsarin. I: Málting 9. S. 12–19.
Larsen, Kaj, 1994: Eitt sindur um Fríðrik Petersen og Ísland. I: Málting 12. S. 2–13.
Larsen, Kaj, 1998: Uppískoyti um Jakob Jakobsen. I: Málting 22. S. 10–13.
Lasnik, Howard, 2008: On the Development of Case Theory: Triumphs and Challenges. I: Robert Freidlin, Carlos P. Otero & Maria Luisa Zubizarreta (red.),
Foundational Issues in Linguistic Theory: Essays in Honor of Jean-Roger
Vergnaud. Cambridge. S. 17–41.
Legate, Julie Anne, 2008: Morphological and Abstract Case. I: Linguistic Inquiry
39. S. 55–101.
Lenvig, Tummas, 1994: Málkvisturin og málstrevið. I: Jógvan í Lon Jacobsen m.fl.
(red.), Sýnisstubbar. Torshamn. S. 31–34.
Lenvig, Tummas, 1996: Føroya mál til æru. I: Málting 18. S. 16–21.
Lenvig, Tummas, 1997: Fyri og ímóti broytingum. I: Málting 21. S. 10–18.

383

Lenvig, Tummas, 1998: Samandráttur – tvídráttur – blaðkjak um málsins bata, vansa
og rættindi um seinasta aldaskiftið. I: Málting 24. S. 10–20.
Lenvig, Tummas, 1999: Tað kloyvda málstrevið. I: Málting 27. S. 2–15.
Levin, Beth & Malka Rappaport Hovav, 2005: Argument Realization. Cambridge.
Leys, Odo, 1995: Dativ und Akkusativ in der deutschen Sprache der Gegenwart. I:
Leuvense bijdragen 84. Leuven. S. 39–62.
Lightfoot, David W., 1997: Catastrophic change and learning theory. I: Lingua 100.
S. 171–192.
Lightfoot, David W., 2007: The Ecology of Languages. I: D.E.L.T.A. 23. S. 17–41.
Lightfoot, David W., 2013: Types of explanation in history. I: Language 89(4). S.
18–38.
Lindqvist, Axel, 1912: Förskjutningar i förhållandet mellan grammatiskt och psykologiskt subjekt. (Lunds universitets årsskrift N.F. Afd. 1, Bd 8, Nr. 2.) Lund.
Lindqvist, Christer, 2003: Sprachideologische Einflüsse auf die färöische Orthographie. I: NOWELE 43. S. 77–144.
Linn, Andrew Robert, 1998: Ivar Aasen and V. U. Hammershaimb: Towards a Stylistics of Standardization. I: Jarle Bondevik & Oddvar Nes (red.), Ivar Aasenstudiar 1. Bergen. S. 91–118.
Lockwood, W[illiam] B[urley], 1955: An introduction to modern Faroese. 1. uppl.
Torshamn.
Lockwood, W[illiam] B[urley], 1977: An introduction to modern Faroese. 3. uppl.
Torshamn.
Longobardi, Giuseppe, 2001: Formal Syntax, Diachronic Minimalism, and Etymology: The History of French Chez. I: Linguistic Inquiry 32. S. 275–302.
Lov nr. 11 af 31. mars 1948 om Færøernes Hjemmestyre (2015-05-16) <http:
//logir.fo/Kunngerd/11-af-31-03-1948-af-Lov-om-Faeroernes-Hjemmestyre>
Lyngfelt, Benjamin, 2013: Recension av Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale
(red.), The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford/New York. I:
Nordic Journal of Linguistics 36. S. 381–387.
Lötmarker, Lena, 2004: Krian i förvandling: Uppsatsämnen och skrivanvisningar för
läroverkets svenska uppsatsskrivning. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A
61.) Lund.
Magnussen, Nina, 1999: Málið – tann ævigi vallarin. I: Málting 27. S. 35–40.
Maling, Joan, 1988: Variations on a Theme: Existential Sentences in Swedish and
Icelandic. I: McGill Working Papers in Linguistics: Special Issue on Comparative Germanic Syntax. Montréal. S. 168–191.
Maling, Joan, 2001: Dative: The Heterogeneity of the Mapping among Morphological Case, Grammatical Functions and Thematic Roles. I: Lingua 111. S. 419–
464.
Maling, Joan, 2002: Það rignir þágufalli á Íslandi: Verbs with Dative Objects in
Icelandic. I: Íslenskt mál og almenn málfræði 24. S. 31–105.
Málstevnunevndin (red.), 2007: Málmørk: Álit um almennan málpolitikk.
Torshamn.
Málbólkur NFS (red.), 1975: Málspurningurin í Hoydølum. Köpenhamn.
Matras, Chr[istian], 1924: Dr. Jakob Jakobsen. I: Norsk Aarbog. Bergen. S. 38–47.
[Även i Matras 2000:11–20.]
Matras, Chr[istian], 1929: Hin føroyski málspurningurin og støða hans í norrønum
nýreisingarverki. I: Varðin 9. S. 46–59. [Även i Matras 2000:43–56.]
Matras, Chr[istian], 1934: Færøsk bibelmaal og kyrkjemaal. I: Norsk Aarbog. Bergen. S. 86–89. [Även i Matras 2000:64–67.]

384

Matras, Christian, 1941: Den færøske sprog- og folkebevægelse: Sv. Grundtvig, V.
U. Hammershaimb og deres Fortsættere. I: Christiansen, C. P. O. (red.), Nordisk
i tusind aar: tre grundkræfter i Nordens historie. Köpenhamn. S. 207–222.
[Även i Matras 2000:81–96.]
Matras, Chr[istian], 1951: Det færøske skriftsprog af 1846. I: Scripta Islandica 2. S.
5–23. [Även i Matras 2000:97–115.]
Matras, Chr[istian], 1954: Et bidrag om færøsk sprogrøgt. I: Språkvård: redogörelser
och studier utgivna till Språkvårdsnämndens tioårsdag 1954. S. 84–94. [Även i
Matras 2000:136–145.]
Matras, Chr[istian], 2000: Greinaval – málfrøðigreinir, utg. av Martin Næs & Jóhan
Hendrik W. Poulsen. Torshamn.
Moseng, Bodil, 1996: Bruk av dativ blant unge i Os i Østerdalen – en dialektologisk
og sosiolingvistisk undersøkelse. Opublicerad uppsats. Universitetet i Oslo.
Mørck, Endre, 1992: Subjektets kasus i norrønt og mellomnorsk. I: Arkiv för nordisk filologi 107. S. 53–99.
Nedrelid, Gudlaug, 2000: Å konservera ein rekonstruksjon: Færøysk skriftspråk
jamført med nynorsk og med eit sideblikk til islandsk. I: Maal og minne
2000(1). S. 47–63.
Newmeyer, Frederick J., 1998: Language Form and Language Function. Cambridge,
Mass.
Niclasen, André, 1992: Tann skeiva málrøktarkósin. I: Málting 4. S. 2–11.
Nordberg, Bengt, 1970: Språket som socialt kännetecken. Rapport om ett språksociologiskt försök. (FUMS Rapport nr 7.) Uppsala.
Norde, Muriel, 1997: The history of the genitive in Swedish: A case study in degrammaticalization. Amsterdam.
Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande: En studie av genre, textstruktur
och sammanhang. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 51.) Diss. Uppsala.
Ólavsstovu, Vár í, 2007: Tjóðarsamleiki í førysktlærugreinini í studentaskúlanum. I:
Fróðskaparrit 55. S. 29–66.
Orðafar: Bræv frá málnevndini, nr 53, oktober 2000, årg 14. (2014-10-29)
<http://www.fmn.fo/ordafar/ordafar.htm>.
Ottósson, Kjartan G., 1987: An archaising aspect of Icelandic purism: The revival of
extinct morphological patterns. I: Pirkko Lilius & Mirja Saari (red.), The Nordic
Languages and Modern Linguistics 6: Proceedings of the Sixth International
Conference of Nordic and General Linguistics in Helsinki, August 18–22, 1986.
Helsingfors. S. 311–324.
Paolillo, John C., 2002: Analyzing Linguistic Variation: Statistical Models and
Methods. Stanford.
Petersen, Hjalmar P., 1993: Eldar, málstrev o.a. vansar. I: Málting 8. S. 12–22.
Petersen, Hjalmar P., 1994: Viðmerking: Ein stutt viðmerking til Jeffrei Henriksen
og Sjúrð Jógvansson, sum skrivaðu í Málting nr. 9 um greinina »Eldar, málstrev
o.a. vansar«. I: Málting 10. S. 19–20.
Petersen, Hjalmar P., 1995a: Broyting hjá J. Jakobsen: Eitt 100 ára minni. I: Málting
15. S. 42–43.
Petersen, Hjalmar P., 1995b: Innlænt orð í føroyskum. I: Málting 13. S. 2–8.
Petersen, Hjalmar P., 1998: Framkoman av 1. persóni í føroyskum. I: Málting 23. S.
34–37.
Petersen, Hjalmar P., 1999: Kloyvdir setningar. I: Málting 26. S. 15–24.
Petersen, Hjalmar P., 2000: IP or TP in modern Faroese. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 66. Lund. S. 75–83.

385

Petersen, Hjalmar P., 2001: Ymiskar meiningar um lánorð í føroyskum: Eftirkrígstíðin. 29. I: Málting 29. S. 11–18.
Petersen, Hjalmar P., 2002: Kuryłowicz’s fourth law in syntax and morphology and
a possible exception: Examples from Faroese. I: RASK 16. S. 85–98.
Petersen, Hjalmar P., 2010a: The Dynamics of Faroese-Danish Language Contact.
Heidelberg.
Petersen, Hjalmar P., 2010b: Two changes in Faroese: A common denominator? I:
Íslenskt mál og almenn málfræði 32. Reykjavik. S. 117–134.
Petersen, Hjalmar P., 2012: Úrslit og prosessir í føroyskum í málamótinum við
danskt. I: Magnús Snædal & Turið Sigurðardóttir (red.), Frændafundur 7:
Fyrirlestrar frá íslensk-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík 21.–22. ágúst 2010.
Reykjavik. S. 127–140.
Platzack, Christer, 1988: Den centralskandinaviska bisatsordföljdens framväxt. I:
Gertrud Pettesson (red.), Studier i svensk språkhistoria. (Lundastudier i nordisk
språkvetenskap A 41.) Lund. S. 241–255.
Platzack, Christer, 2006a: Ett fall där objektet inte kan stå i fundamentet. I: Sofia
Ask (red.), Lekt och lärt: Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Växjö. S. 215–230.
Platzack, Christer, 2006b: The object of verbs like ’help’ and an apparent violation
of UTAH. (2015-03-02) <http://ling.auf.net/lingbuzz/000277>
Platzack, Christer, 2011a: Den fantastiska grammatiken. Stockholm.
Platzack, Christer, 2011b: Towards a Minimal Argument Structure. (2015-03-02)
<http://ling.auf.net/lingbuzz/001409>
Postma, Gertjan, 2010: The impact of failed changes. I: Anne Breitbarth m.fl. (red.):
Continuity and Change in Grammar. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today
159.) Amsterdam/Philadelphia. S. 269–302.
Poulsen, Jóhan Hendrik Winther, 1989: Engelsk påvirkning på færøsk. I: Språk i
Norden 1989. S. 47–56. [Även i Poulsen 2004:179–187.]
Poulsen, Jóhan Hendrik Winther, 1993: Some remarks on gøtudanskt. I: NOWELE
21/22. S. 111–116. [Även i Poulsen 2004:229–233.]
Poulsen, Jóhan Hendrik Winther, 2000: Føroyskt fyri íslendskum árini. I: Magnús
Snædal och Turið Sigurðardóttir (red.), Frændafundur 3: Fyrilestrar frá íslenskfæreyskri ráðstefnu í Reykjavík 24.–25. júní 1998. Reykjavik. S. 131–137.
[Även i Poulsen 2004:345–351.]
Poulsen, Jóhan Hendrik Winther, 2004: Mál í Mæti: Greinasavn eftir Jóhan Hendrik
W. Poulsen útgivið í sambandi við sjeyti ára føðingardag hansara 20. juni 2004,
utg. av Anfinnur Johansen & Hans Joensen. Torshamn.
Poulsen, Jóhan Hendrik Winther m.fl. (red.), 1998: Føroysk orðabók. Torshamn.
Ralph, Bo, 2000: Vanans makt i svensk språkhistoriebeskrivning. I: Lars-Erik Edlund (red.), Studier i svensk språkhistoria 5: Förhandlingar vid Femte
sammankomsten för svenska språkets historia, Umeå 20-22 november 1997.
Umeå. S. 360–379.
Rasmussen, Petur Martin, 1987: Den færøske sprogrejsning, med særligt henblik på
kampen om færøsk som kirkesprog i national og partipolitisk belysning. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum XIII.) Diss.
Lund/Hoydalar.
Rasmussen, Petur Martin, 1997: Mangt er í brøgdum vunnið: Um politisku gongdina
í málstríðnum. Fuglafjørður.
Reinhammar, Maj, 1973: Om dativ i svenska och norska dialekter. 1. Dativ vid verb.
(Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 53.) Diss. Uppsala.

386

Reinhammar, Maj, 1988a: «Lik far sin – rädd åskan.» Något om adjektivens syntax i
svenska och norska dialekter. I: Andreas Bjørkum & Arve Borg (red.), Nordiske
studiar: Innlegg på tredje nordiske dialektologkonferansen 1986. (Skrifter frå
Norsk målførearkiv XL.) Oslo. S. 71–84.
Reinhammar, Maj, 1988b: Om dativ i svenska och norska dialekter. 2. Dativ vid
adjektiv. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1987. S. 7–62.
Rosengren, Inger, 1986: Gibt es den freien Dativ? I: Deutsch als Fremdsprache 5. S.
274–288.
Rögnvaldsson, Eiríkur, 1983: Þágufallssýkin og fallakerfi íslensku. I: Skíma 16.
Reykjavik.
Rögnvaldsson, Eiríkur, 1991: Quirky Subjects in Old Icelandic. I: Halldór Ármann
Sigurðsson (red.), Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics. Reykjavik. S. 369–378.
Rögnvaldsson, Eiríkur, 1996: Frumlag og fall að fornu. I: Íslenskt mál og almenn
málfræði 18.
SAG = Svenska Akademiens grammatik. Se Teleman, Hellberg & Andersson 1999.
Sandqvist, Carin, 1980: Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk.
(Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 32.) Diss. Lund.
Sandøy, Helge, 1974: Eit språk i kamp. Om færøysk målreising. I: Mål og makt 3. S.
2–20.
Sandøy, Helge, 1992: Faroese – a Minority Language or a National Language: The
Socio-Political Problem of Becoming a Fully-Fledged Small National Language. I: Gunilla Blom m.fl. (red.), Minority Languages – The Scandianvian
Experience: Papers Read at the Conference in Edinburgh, 9–11 November 1990.
Oslo. S. 57–74.
Sandøy, Helge, 2000: Vitnemål frå ein dativbrukar. I: Lennart Elmevik (red.), Dialekter och folkminnen: Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000.
Uppsala. S. 231–239.
Sandøy, Helge, 2001: Færøysk i vestnordisk språkhistorie. I: Kurt Braunmüller &
Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Oslo. S.
125–154.
Sandøy, Helge, 2002: Avrunding i færøysk, islandsk og norsk. I: Anfinnur Johansen
m.fl. (red.), Eivindarmál: Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara
25. apríl 2002. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum
XXXII.) Torshamn. S. 313–325.
Sandøy, Helge, 2005: The Dative Case in Old Norse, Modern Norwegian and Modern Faroese. I: NOWELE 46/47. S. 227–241.
Sandøy, Helge, 2007: Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn.
I: Lennart Elmevik (red.), Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria: Föredrag
hållna vid ett symposium i Uppsala 20–22 januari 2006. Uppsala. S. 145–160.
Sandøy, Helge, 2011a: Dativen i vekst og fall – men ikkje som relikt. I: Lars-Erik
Edlund, Lennart Elmevik & Maj Reinhammar (red.), Studier i dialektologi och
sociolingvistik: Föredrag vid nionde Nordiska dialektologkonferensen i Uppsala
18–20 augusti 2010. Uppsala. S. 259–268.
Sandøy, Helge, 2011b: Frå tre dialektar til tre språk: Språklig og ideologisk. I:
Gunnstein Akselberg & Edit Bugge (red.), Vestnordisk språkkontakt gjennom
1200 år. Torshamn. S. 19–38.
Sandøy, Helge, 2012: Syntaktisk og semantisk styrt dativ. I: Unn Røyneland &
Hans-Olav Enger (red.), Fra holtijaR til holting: språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo. S. 319–338.
Sapir, Edward, [1921] 1949: Language: An Introduction to the Study of Speech.
New York.

387

Schütze, Carson T., 1996: The Empirical Base of Linguistics: Grammaticality
Judgments and Linguistic Methodology. Chicago.
Selås, Magnhild, 1996: Trykklette endingar i talemålet i Tórshavn. Opublicerad
uppsats. Universitet i Bergen.
Selås, Magnhild, 1997: Endingsvokaler i talemålet i Tórshavn. I: Nordica Bergensia
13. S. 69–87.
Selås, Magnhild, 2002: Vokalreduksjon i trykklett V+r. I: Anfinnur Johansen m.fl.
(red.), Eivindarmál: Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25.
apríl 2002. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum XXXII.)
Torshamn. S. 341–351.
Sigurðsson, Halldór Ármann, 2000: The Locus of Case and Agreement. I: Working
Papers in Scandinavian Syntax 65. S. 65–108.
Sigurðsson, Halldór Ármann, 2001: Case: Abstract vs. morphological. I: Working
Papers in Scandinavian Syntax 67. S. 103–151.
Sigurðsson, Halldór Ármann, 2012: Minimalist C/case. I: Linguistic Inquiry 43(2).
S. 191–227.
Skála, Annfinnur í, Jonhard Mikkelsen & Zakarias Wang, 1992: Ensk-føroysk
orðabók. Hoyvík.
Skála, Annfinnur í m.fl., 1998: Donsk-føroysk orðabók. Hoyvík.
Skarði, Jóhannes av, 1967: Donsk-føroysk orðabók. Torshamn.
Skarði, Jóhannes av, 1995: Donsk-føroysk orðabók. 3. utg., red. av Hjalmar Petersen
& Marius Staksberg. Torshamn.
Skomedal, Trygve, 1981: Det færøyske skriftmålet. I: Stein Stove (red.), Færøyene –
frendeland i vest: Festskrift: Norsk-Færøysk Lag 50 år. Oslo.
Skrzypek, Dominika, 2005: The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish: The
Loss of Dative Case. (NORDLUND 26: Småskrifter utgivna av Institutionen för
nordiska språk i Lund.) Lund.
Skårup, Povl, 1967: La catégorie des cas, en général et en féroïen. I: Langages 6. S.
70–79.
Smith, Henry, 1994: Dative Sickness in Germanic. I: Natural Languages and Linguistic Theory 12. S. 675–736.
Smith, Michael B., 2001: Why quirky case really isn’t quirky or how to treat dative
sickness in Icelandic. I: Hubert Cuyckens & Britta Zawada (red.), Polysemy in
cognitive linguistics: selected papers from the International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam, 1997. Amsterdam/Philadelphia. S. 115–159.
Spurkland, Terje, 1989: Innføring i norrønt språk. Oslo.
Staksberg, Marius, 1996: Sa-possessiv. I: Málting 18. S. 28–34.
Stepanov, Arthur, 2003: On the “Quirky” Difference Icelandic vs. German: A Note
of Doubt. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 71. Lund. S. 1–32.
Stroh-Wollin, Ulla, 2002: Som-satser med och utan som. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 58). Diss. Uppsala.
Sundgren, Eva, 2002: Återbesök i Eskilstuna: En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 56.) Diss. Uppsala.
Sundman, Marketta, 1985: Från mik angrar till jag ångrar: Om förhållandet mellan
satsdelskategori och semantisk roll. I: Folkmålsstudier 29. Åbo.
Sundquist, John D., 2002: Morphosyntactic Change in the History of the Mainland
Scandinavian Languages. Diss. Ann Arbor.

388

Sundquist, John D., 2010: Variation, continuity and contact in Middle Norwegian
and Middle Low German. I: Anne Breitbarth m.fl. (red.), Continuity and
Change in Grammar. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 159.) Amsterdam/Philadelphia. S. 145–165.
Svabo, Jens Christian, 1976: Indberetninger fra en reise i Færøe 1781 og 1782. Köpenhamn.
Svanlund, Jan, 2002: Lexikalisering. I: Språk & stil 12. S. 7–46.
Svavarsdóttir, Ásta, 1982: „Þágufallssýki“: Breytingar á fallnotkun í frumlagssæti
ópersónulegra setninga. I: Íslenskt mál og almenn málfræði 4. S. 19–62.
Svavarsdóttir, Ásta, Gísli Pálsson & Þórólfur Þórlindsson, 1984: Fall er fararheill:
Um fallnotkun með ópersónulegum sögnum. I: Íslenskt mál og almenn málfræði
6. S. 33–55.
Svenonius, Peter, 2006: Case Alternations and the Icelandic Passive and Middle.
(2011-11-27) <http://ling.auf.net/lingbuzz/000124>
Svenskt språkbruk: Ordbok över konstruktioner och fraser. 2003. Utarbetad av
Svenska språknämnden. Stockholm.
Svensson, Jan, 1995: Den diskursiva texten. I: Claes-Göran Holmberg & Jan Svensson (red.), Medietexter och medietolkningar. Nora. S. 163–188.
Søndergaard, Bent, 1987: Unge uddannelsessøgende færingers holdninger til dansk
og færøsk. Torshamn.
Sørlie, Mikjel, 1936a: Færøysk tradisjon i norrønt mål. Oslo.
Sørlie, Mikjel, 1936b: ”G.M. paa Ferrøø.” I: Varðin 16. S. 246–248.
Sørlie, Mikjel, 1938: Biskop Arnes lovbok: Eit færøsk bokverk frå middelalderen. I:
Varðin 18. S. 69–80.
Sørlie, Mikjel, 1965: En færøysk-norsk lovbok fra omkring 1310: En studie i færøysk språkhistorie. Oslo.
Tagliamonte, Sali A., 2006: Analysing sociolinguistic variation. Cambridge.
Tausen, Svenning, 1996: Orð og orðað. Torshamn.
Teleman, Ulf, 1979: Språkrätt: Om skolans språknormer och samhällets. 1. uppl.
Lund.
Teleman, Ulf, Staffan Hellberg & Erik Andersson, 1999: Svenska Akademiens
grammatik. Bd 1–4. 1. uppl. Stockholm.
TTF = Teldutøka tekstasavn Føroyamálsdeildarinnar. Se Fróðskaparsetur Føroya &
Teldni u.å.
Thomason, Sarah G[rey], 2001: Language Contact: An Introduction. Edinburgh.
Thomason, Sarah G[rey], 2007: Language contact and deliberate change. I: Journal
of Language Contact 1(1). S. 41–62.
Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman, 1988: Language Contact, Creolization
and Genetic Linguistics. Berkeley.
Thomsen, Johnny, 1993: Eitt sindur um orðabókagerð. I: Málting 7. S. 2–13.
Thomsen, Johnny, 1996: Brúka argjakonur lepastift? ella Nýta argjakvinnur varrastift? I: Málting 16. S. 10–24.
Timmermann, Solveig, 1997: Bruket av dativ i dagens färöiska. Opublicerad uppsats. Uppsala universitet.
Torp, Arne, 1982: Norsk og nordisk før og nå. Oslo.
Torp, Arne, 1998: Nordiske språk i nordisk och germansk perspektiv. Oslo.
Trudgill, Peter, 1992: Dialect typology and social structure. I: Ernst Håkon Jahr
(red.), Language Contact: Theoretical and Empirical Studies. Berlin/New York.
S. 195–212.
Trudgill, Peter, 2000: Sociolinguistics: an introduction to language and society. 4.
utg. London.

389

Þráinsson, Höskuldur, 2000: Um áhrif dönsku á íslensku og færeysku. I: Magnús
Snædal och Turið Sigurðardóttir (red.), Frændafundur 3: Fyrilestrar frá íslenskfæreyskri ráðstefnu í Reykjavík 24.–25. júní 1998. Reykjavik. S. 116–130.
Þráinsson, Höskuldur, 2001: Syntactic theory for Faroese and Faroese for syntactic
theory. I: Kurt Braunmüller & Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Oslo. S. 89–124.
Þráinssson, Höskuldur, 2009: Looking for Parametric Correlations within Faroese. I:
Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics
36(2). S. 1–24.
Þráinssson, Höskuldur, 2012: Ideal Speakers and Other Speakers: The Case of Dative and Some Other Cases. I: Beatriz Fernandez & Ricardo Etxepare (red.),
Variation in Datives: A Microcomparative Perspective. Oxford. S. 161–188.
Þráinssson, Höskuldur, 2013: Full NP Object Shift: The Old Norse Puzzle and the
Faroese Puzzle revisited. I: Nordic Journal of Linguistics 36(2). S. 153–186.
Þráinssson, Höskuldur, 2014: The New Impersonal/Passive in Icelandic: Development in Real Time and Predicitions for the Future. Föredrag vid Sjunde sammankomsten med Nätverket för nordisk syntaxhistoria. (2014-11-06)
Þráinssson, Höskuldur m.fl., 2004: Faroese: An Overview and Reference Grammar.
Torshamn.
Þráinsson, Höskuldur & Eiríkur Rögnvaldsson, 2005: Íslensk tunga. Bd 3. Setningar:
Handbók um setningafræði. Reykjavik.
Venås, Kjell, 1990: Etymologisk mot talemålsnær normering: V.U. Hammershaimb
og Ivar Aasen – ein jamføring. I: Maal og Minne 1990(2). S. 192–200.
Vikør, Lars, 2001: Språknormering i ein språkkontaktsituasjon. I: Kurt Braunmüller
& Jógvan í Lon Jacobsen (red.), Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Oslo. S.
181–198.
Weerman, Fred, 1993: The Diachronic Consequences of First and Second Language
Acquisition: The Change from OV to VO. I: Linguistics 31(5). S. 903–931.
Wegener, Heide, 1990: Der Dativ – ein struktureller Kasus? I: Strukturen und
Merkmale syntaktischer Kategorien. (Studien zur deutschen Grammatik 39.)
Tübingen.
Wessén, Elias, 1992: Svensk språkhistoria. 1, Ljudlära och ordböjningslära. (Nytryck i nordiska språk 4.) Stockholm.
Weyhe, Eivind, 1987: Dialekt og standard i færøsk. I: Proceedings of the Seventh
Biennal Conference of Teachers of Scandinavian Studies in Great Britain and
Northern Ireland held at University College London March 23–25 1987. London. S. 298–312.
Weyhe, Eivind, 1988: Færøske dialekter og deres stilling i dag. I: Nordiske studiar:
Innlegg på den tredje dialektologkonferansen 1986. (Skrifter fra Norsk målførearkiv XL.) Oslo. S. 139–150.
Weyhe, Eivind, 1996a: Bendingarmunur í føroyskum málførum. I: Íslenskt mál og
almenn málfræði 18. S. 71–118.
Weyhe, Eivind, 1996b: Genitiven i færøske grammatikker – et problembarn. I: Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt: Til Inger Ejskjer på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996. Köpenhamn. S. 309–320.
Weyhe, Eivind, 2003a: Í miðjum grasgarði: Rannsóknir í kvæðauppskriftum úr
Suðuroy. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis: Supplementum
XXXVIII.) Torshamn.
Weyhe, Eivind, 2003b: En viseopskrift på dansk-færøsk blandingssprog. I: Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal & Helge Sandøy (red.): Nordisk dialektologi: Sjuande Nordiske dialektologkonferansen. S. 553–566.

390

Willems, Klaas & Jeroen Van Pottelberge, 1998: Geschichte und Systematik des
adverbalen Dativs im Deutschen: Eine funtkional-linguistische Analyse des
morphologischen Kasus. (Studia Linguistica Germanica 49.) Berlin/New York.
Yang, Charles, 2005: On productivity. I: Linguistic Variation Yearbook 5. S. 265–
302.
Yang, Charles, 2010: Three factors in language variation. I: Lingua 120. S. 1160–
1177.
Yip, Moira, Joan Maling & Ray Jackendoff, 1987: Case in Tiers. I: Language 63. S.
217–250.
Zaenen, Annie, Joan Maling & Höskuldur Þráinsson, 1985: Case and Grammatical
Functions: The Icelandic Passive. I: Natural Language and Linguistic Theory 3.
S. 441–483.
Zaenen, Annie & Joan Maling, 1990: Unaccusative, Passive and Quirky Case. I:
Joan Maling & Annie Zaenen (red.), Modern Icelandic Syntax. (Syntax and Semantics 24.) San Diego. S. 137–152.
Øygaarden, Helen, 1995: Dativ i Vågå-målet: Bruken hjå eldre og yngre idag. Opublicerad uppsats. Universitetet i Oslo.
Åfarli, Tor A. & Eldfrid Haaker Fjøsne, 2012: Weak Dative Case in Norwegian
Dialect Syntax. I: Studia Linguistica 66(2). S. 75–93.

391

Bilaga: Under- och överanvändning av dativ
redovisat per variabel och period

Tabell 68. Samtliga EKL indelade efter dativledets struktur
Period 1

1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Annan nominalfras
Totalt

Period 2

1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Annan nominalfras
Totalt

Period 3

1 eller 2 pers. pron.
3 pers. pron.
Annan nominalfras
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

1
2
19
22

10,0 %
1,9 %
4,3 %
3,9 %

Underanvändning
Antal Andel
0
1
14
15

0%
0,9 %
2,4 %
2,2 %

Underanvändning
Antal Andel
0
12
56
68

0%
5,0 %
5,4 %
5,0 %

1
1
11
13

10,0 %
0,9 %
2,5 %
2,3 %

Överanvändning
Antal Andel
0
2
12
14

0%
1,8 %
2,1 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
2
9
36
47

2,3 %
3,7 %
3,5 %
3,4 %

8
104
415
527

80,0 %
97,2 %
93,2 %
93,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
13
109
546
668

100 %
97,3 %
95,5 %
95,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
85
220
950
1255

97,7 %
91,3 %
91,1 %
91,6 %

10
107
445
562

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
13
112
572
697

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
87
241
1042
1370

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

393

Tabell 69. Samtliga EKL indelade efter dativstyrande kategori
Period 1

Verb
Prep. efter verb
Ej valensb. dativled
Prep. efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

Period 2

Verb
Prep. efter verb
Ej valensb. dativled
Prep. efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

Period 3

Verb
Prep. efter verb
Ej valensb. dativled
Prep. efter adjektiv
Adjektiv
Totalt

394

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

18
3
1
0
0
22

7,1 %
1,3 %
1,7 %
0,0 %
0,0 %
3,9 %

Underanvändning
Antal Andel
8
5
1
1
0
15

2,2 %
2,2 %
1,5 %
2,6 %
0,0 %
2,2 %

Underanvändning
Antal Andel
50
13
1
4
0
68

7,4 %
2,6 %
1,0 %
5,1 %
0,0 %
5,0 %

4
5
1
3
0
13

1,6 %
2,2 %
1,7 %
13,0 %
0,0 %
2,3 %

Överanvändning
Antal Andel
7
3
3
1
0
14

1,9 %
1,3 %
4,5 %
2,6 %
0,0 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
13
13
3
13
5
47

1,9 %
2,6 %
3,0 %
16,5 %
26,3 %
3,4 %

230 91,3 %
217 96,4 %
57 96,6 %
20 87,0 %
3 100,0 %
527 93,8 %
Normenlig
användning
Antal Andel
347 95,9 %
217 96,4 %
63 94,0 %
37 94,9 %
4 100,0 %
668 95,8 %
Normenlig
användning
Antal Andel
611
472
96
62
14
1255

90,7 %
94,8 %
96,0 %
78,5 %
73,7 %
91,6 %

252
225
59
23
3
562

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
362
225
67
39
4
697

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
674
498
100
79
19
1370

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Tabell 70. Samtliga EKL indelade efter satsdelsfunktion
Period 1

Rektion i obj.l. advl
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensb. dativled
Subjekt
Totalt

Period 2

Rektion i obj.l. advl
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensb. dativled
Subjekt
Totalt

Period 3

Rektion i obj.l. advl
Direkt objekt
Indirekt objekt
Ej valensb. dativled
Subjekt
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

3
16
0
1
2
22

1,2 %
9,9 %
0,0 %
1,7 %
13,3 %
3,9 %

Underanvändning
Antal Andel
6
6
2
1
0
15

2,3 %
2,7 %
1,7 %
1,5 %
0,0 %
2,2 %

Underanvändning
Antal Andel
17
28
7
1
15
68

2,9 %
6,9 %
3,4 %
1,0 %
17,2 %
5,0 %

8
4
0
1
0
13

3,2 %
2,5 %
0,0 %
1,7 %
0,0 %
2,3 %

Överanvändning
Antal Andel
4
4
0
3
3
14

1,5 %
1,8 %
0,0 %
4,5 %
13,0 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
26
14
3
3
1
47

4,5 %
3,5 %
1,5 %
3,0 %
1,1 %
3,4 %

237 95,6 %
142 87,7 %
78 100,0 %
57 96,6 %
13 86,7 %
527 93,8 %
Normenlig
användning
Antal Andel
254
215
116
63
20
668

96,2 %
95,6 %
98,3 %
94,0 %
87,0 %
95,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
534
361
193
96
71
1255

92,5 %
89,6 %
95,1 %
96,0 %
81,6 %
91,6 %

248
162
78
59
15
562

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
264
225
118
67
23
697

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
577
403
203
100
87
1370

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

395

Tabell 71. EKL i verbkonstruktion indelade efter konstruktionstyp
Period 1

Tvåställig personlig
Treställig personlig
Opersonlig
Totalt

Period 2

Tvåställig personlig
Treställig personlig
Opersonlig
Totalt

Period 3

Tvåställig personlig
Treställig personlig
Opersonlig
Totalt

396

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

17
1
3
21

8,0 %
0,4 %
8,6 %
4,0 %

Underanvändning
Antal Andel
9
5
0
14

3,1 %
1,6 %
0,0 %
2,2 %

Underanvändning
Antal Andel
37
12
14
63

6,2 %
2,2 %
12,4 %
5,0 %

5
3
0
8

2,4 %
1,1 %
0,0 %
1,5 %

Överanvändning
Antal Andel
6
3
1
10

2,1 %
1,0 %
2,6 %
1,6 %

Överanvändning
Antal Andel
12
15
2
29

2,0 %
2,8 %
1,8 %
2,3 %

190
270
32
492

89,6 %
98,5 %
91,4 %
94,4 %

Normenlig
användning
Antal Andel
271
304
37
612

94,8 %
97,4 %
97,4 %
96,2 %

Normenlig
användning
Antal Andel
546
513
97
1156

91,8 %
95,0 %
85,8 %
92,6 %

212
274
35
521

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
286
312
38
636

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
595
540
113
1248

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Tabell 72. EKL i tvåställiga personliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram
Period 1

NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

Period 2

NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

Period 3

NOM-DAT
NOM-DAT-ÖBL
NOM-PPdat
NOM-PPdat-ÖBL
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

15
0
2
0
17

13,3 %
0,0 %
2,4 %
0,0 %
8,0 %

Underanvändning
Antal Andel
5
1
3
0
9

3,0 %
5,6 %
3,1 %
0,0 %
3,1 %

Underanvändning
Antal Andel
24
2
11
0
37

8,5 %
5,7 %
4,0 %
0,0 %
6,2 %

2
1
2
0
5

1,8 %
7,7 %
2,4 %
0,0 %
2,4 %

Överanvändning
Antal Andel
4
0
2
0
6

2,4 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
2,1 %

Överanvändning
Antal Andel
8
0
4
0
12

2,8 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %
2,0 %

96 85,0 %
12 92,3 %
80 95,2 %
2 100,0 %
190 89,6 %
Normenlig
användning
Antal Andel
158 94,6 %
17 94,4 %
93 94,9 %
3 100,0 %
271 94,8 %
Normenlig
användning
Antal Andel
250 88,7 %
33 94,3 %
262 94,6 %
1 100,0 %
546 91,8 %

113
13
84
2
212

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
167
18
98
3
286

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
282
35
277
1
595

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

397

Tabell 73. EKL i treställiga personliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram
Period 1

NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt

Period 2

NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt

Period 3

NOM-DAT-ACK
NOM-DAT-IF
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-DAT
NOM-DAT-PP
NOM-DAT-PPdat
NOM-ACK-PPdat
NOM-PPdat-PP
NOM-PP-PPdat
Totalt

398

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0,9 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,4 %

Underanvändning
Antal Andel
2
0
0
0
1
0
2
0
0
5

1,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,6 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
1,6 %

Underanvändning
Antal Andel
8
1
0
0
1
0
2
0
0
12

3,1 %
9,1 %
0,0 %
0,0 %
1,9 %
0,0 %
1,1 %
0,0 %
0,0 %
2,2 %

0
0
0
0
0
0
3
0
0
3

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,6 %
0,0 %
0,0 %
1,1 %

Överanvändning
Antal Andel
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3

1,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %

Överanvändning
Antal Andel
6
0
0
0
0
1
8
0
0
15

2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
16,7 %
4,3 %
0,0 %
0,0 %
2,8 %

112
4
6
4
24
4
113
1
2
270

99,1 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
97,4 %
100,0 %
100,0 %
98,5 %

Normenlig
användning
Antal Andel
143
11
8
8
27
5
98
2
2
304

97,3 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
96,4 %
100,0 %
97,0 %
100,0 %
100,0 %
97,4 %

Normenlig
användning
Antal Andel
245 94,6 %
10 90,9 %
14 100,0 %
7 100,0 %
53 98,1 %
5 83,3 %
174 94,6 %
0
0,0 %
5 100,0 %
513 95,0 %

113
4
6
4
24
4
116
1
2
274

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
147
11
8
8
28
5
101
2
2
312

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
259
11
14
7
54
6
184
0
5
540

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %

Tabell 74. EKL i opersonliga verbkonstruktioner indelade efter argumentram.
Period 1

NOM-DAT
DAT-ACK
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Övriga
Totalt

Period 2

NOM-DAT
DAT-ACK
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Övriga
Totalt

Period 3

NOM-DAT
DAT-ACK
DAT-NOM/ACK
DAT-IF/BS
DAT-PPdat
DAT-PPdat
Övriga
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

1
1
0
1
0
0
0
3

7,1 %
50,0 %
0,0 %
33,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
8,6 %

Underanvändning
Antal Andel
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Underanvändning
Antal Andel
1
0
4
9
0
0
0
14

7,1 %
0,0 %
17,4 %
20,9 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
12,4 %

0
0
0
0
0
0
0
0

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Överanvändning
Antal Andel
1
0
0
0
0
0
0
1

12,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,6 %

Överanvändning
Antal Andel
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
1 100,0 %
1 25,0 %
0
0,0 %
2
1,8 %

13 92,9 %
1 50,0 %
4 100,0 %
2 66,7 %
0
0,0 %
0
0,0 %
12 100,0 %
32 91,4 %
Normenlig
användning
Antal Andel
7
2
2
14
0
0
12
37

87,5 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
97,4 %

Normenlig
användning
Antal Andel
13 92,9 %
12 100,0 %
19 82,6 %
34 79,1 %
0
0,0 %
3 75,0 %
16 100,0 %
97 85,8 %

14
2
4
3
0
0
12
35

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
8
2
2
14
0
0
12
38

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
14
12
23
43
1
4
16
113

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

399

Tabell 75. Samtliga EKL indelade efter placering i satsen
Period 1

Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

Period 2

Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

Period 3

Initialfältet
Mittfältet
Slutfältet
Totalt

400

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

0
3
19
22

0,0 %
25,0 %
3,6 %
3,9 %

Underanvändning
Antal Andel
0
1
14
15

0,0 %
5,6 %
2,1 %
2,2 %

Underanvändning
Antal Andel
16
13
39
68

25,4 %
22,4 %
3,1 %
5,0 %

3
0
10
13

15,0 %
0,0 %
1,9 %
2,3 %

Överanvändning
Antal Andel
3
1
10
14

18,8 %
5,6 %
1,5 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
1
0
46
47

1,6 %
0,0 %
3,7 %
3,4 %

17
9
501
527

85,0 %
75,0 %
94,5 %
93,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
13
16
639
668

81,3 %
88,9 %
96,4 %
95,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
46
45
1164
1255

73,0 %
77,6 %
93,2 %
91,6 %

20
12
530
562

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
16
18
663
697

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Dativkontexter
totalt
Antal Andel
63
58
1249
1370

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Tabell 76. EKL i verbkonstruktion indelade efter diates
Period 1

Aktiv
Passiv
Totalt

Period 2

Aktiv
Passiv
Totalt

Period 3

Aktiv
Passiv
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

21
1
22

4,3 %
2,3 %
4,1 %

Underanvändning
Antal Andel
14
0
14

2,3 %
0,0 %
2,1 %

Underanvändning
Antal Andel
59
5
64

5,1 %
4,9 %
5,1 %

8
1
9

1,6 %
2,3 %
1,7 %

Överanvändning
Antal Andel
12
1
13

2,0 %
2,3 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
24
5
29

2,1 %
4,9 %
2,3 %

461
41
502

94,1 %
95,3 %
94,2 %

Normenlig
användning
Antal Andel
583
42
625

95,7 %
97,7 %
95,9 %

Normenlig
användning
Antal Andel
1081
92
1173

92,9 %
90,2 %
92,7 %

490 100,0 %
43 100,0 %
533 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
609 100,0 %
43 100,0 %
652 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
1164 100,0 %
102 100,0 %
1266 100,0 %

Anmärkning: Satsförkortningar utan agentadverbial ej medräknade

401

Tabell 77. EKL i verbkonstruktion indelade efter reflexiv/icke reflexiv konstruktion
Period 1

Reflexiv
Ej reflexiv
Totalt

Period 2

Reflexiv
Ej reflexiv
Totalt

Period 3

Reflexiv
Ej reflexiv
Totalt

402

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

0
22
22

0,0 %
5,4 %
4,1 %

Underanvändning
Antal Andel
2
12
14

1,4 %
2,3 %
2,1 %

Underanvändning
Antal Andel
2
62
64

1,0 %
5,8 %
5,0 %

0
10
10

0,0 %
2,5 %
1,9 %

Överanvändning
Antal Andel
0
13
13

0,0 %
2,5 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
1
28
29

0,5 %
2,6 %
2,3 %

126 100,0 %
376 92,2 %
502 94,0 %
Normenlig
användning
Antal Andel
140
486
626

98,6 %
95,1 %
95,9 %

Normenlig
användning
Antal Andel
189
987
1176

98,4 %
91,6 %
92,7 %

126 100,0 %
408 100,0 %
534 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
142 100,0 %
511 100,0 %
653 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
192 100,0 %
1077 100,0 %
1269 100,0 %

Tabell 78. EKL i verbkonstruktion indelade efter förekomsten av verbpartikel
Period 1

Partikel
Ej partikel
Totalt

Period 2

Partikel
Ej partikel
Totalt

Period 3

Partikel
Ej partikel
Totalt

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

5
17
22

4,4 %
4,0 %
4,1 %

Underanvändning
Antal Andel
2
12
14

1,8 %
2,2 %
2,1 %

Underanvändning
Antal Andel
11
53
64

5,3 %
5,0 %
5,0 %

4
6
10

3,5 %
1,4 %
1,9 %

Överanvändning
Antal Andel
3
10
13

2,8 %
1,8 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
6
23
29

2,9 %
2,2 %
2,3 %

105
397
502

92,1 %
94,5 %
94,0 %

Normenlig
användning
Antal Andel
104
522
626

95,4 %
96,0 %
95,9 %

Normenlig
användning
Antal Andel
192
984
1176

91,9 %
92,8 %
92,7 %

114 100,0 %
420 100,0 %
534 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
109 100,0 %
544 100,0 %
653 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
209 100,0 %
1060 100,0 %
1269 100,0 %

403

Tabell 79. Samtliga EKL indelade efter skribentens kön
Period 1

Kvinnor
Män
Totalt

Period 2

Kvinnor
Män
Totalt

Period 3

Kvinnor
Män
Totalt

404

Underanvändning

Överanvändning

Normenlig
användning

Dativkontexter
totalt

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

Antal Andel

6
16
22

5,4 %
3,6 %
3,9 %

Underanvändning
Antal Andel
5
10
15

2,1 %
2,2 %
2,2 %

Underanvändning
Antal Andel
44
24
68

5,4 %
4,4 %
5,0 %

7
6
13

6,3 %
1,3 %
2,3 %

Överanvändning
Antal Andel
4
10
14

1,7 %
2,2 %
2,0 %

Överanvändning
Antal Andel
28
19
47

3,4 %
3,5 %
3,4 %

99
428
527

88,4 %
95,1 %
93,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
224
444
668

96,1 %
95,7 %
95,8 %

Normenlig
användning
Antal Andel
750
505
1255

91,2 %
92,2 %
91,6 %

112 100,0 %
450 100,0 %
562 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
233 100,0 %
464 100,0 %
697 100,0 %
Dativkontexter
totalt
Antal Andel
822 100,0 %
548 100,0 %
1370 100,0 %
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