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Introduktion
absolut tolkning relativ tolkning
(alt. ‘direkt urval’) (alt. ‘indirekt urval’)

Den största tallen Per säljer godast glass.
blev nerskuren.

med kvantitetsord:

proportionell relativ
De flesta barn Gloria har flest barn.
gillar glass.

engelska tyska svenska
prop. most die meisten de flesta
rel. the most die meisten flest

(Heim, 1999; Hackl, 2009; Szabolcsi, 2012; Coppock & Josefson, 2015)

Hur mycket variation finns bland germanska språk?

Datainsamling
Enkät: 17 meningar (en kort historia) att översätta.
I Älvdalen

Älvdalska: 9 informanter varav 5 intervjuades.
Orsamål: 2 informanter som intervjuades samtidigt.

Via internet

Frisiska (1), Tyska (15), Nederländska (10), Danska (4),
Norska (2), Svenska (8), Isländska (4)

Resultat (huvudstrategier)
engelska [−/+] frisiska [+/+] danska [+/−] färöiska [+/−] älvdalska* [−/−] orsamål [−/−] isländska [−/−]

(∼ tyska, nederländska) (∼ svenska, norska)

prop./ind. most of the kids de measte bern de fleste børn (tey) flestu børnini mjäst åv krippum mjåst krippär flestir krakkanna
prop./ind. most of them de measten de fleste (af dem) tær flestu (av teimum) [mjäst ollerioup] mjåstor flestar (þeirra)
prop./div. most of the milk de measte molke det meste af mælken tað mesta av mjólkini [mjäst oll mjok] mjåsta åv mjötjön mest af mjólkinni

rel./ind./↑ the most cookies de measte koekjes flest kager flest kakur mjäst åv kakum mjåst kakor flestar kökur
rel./div./↑ the most coffee de measte kofje mest kaffe mest kaffi mjäst åv kaffi mjåst kaffe mest kaffi

rel./ind./↓ the fewest instruments it minste ynstruminten færrest instrumenter fæst ljóðføri minst instrument minst instrument fæst hljóðfæri
rel./div./↓ the least coffee it minste kofje mindst kaffe minst kaffi minst åv kaffi minst kaffe minnst af kaffinu

deg.-abs. the yummiest cookies de lekkerste koekjes de lækreste småkager tær lekkrastu kakurnar guoðest kakur godöst kakor bestu kökur
deg.-rel. the smallest waist de tinste middel den smalleste talje smalastu miðjuni smalest miða smålöst miö minnsta mittið

Sw: smalast midja

Teori

kontrastmängd C

koppling R

värdemängd för R

mått G

grader

Antaganden

• Unika beskrivningar tar bestämdhetsmarkering.
(Coppock & Beaver, 2015)

• -est: givet G, C, och R, beskriver ett element x
i värdemängden för R kopplat till det element av
C sådant att inget annat element av C är kopplat
via R till något med en högre grad av G än x.
(Coppock & Beaver, 2014)

• Olika strategier för C: uppdelning och punktvis;
Uppdelningsstrategin har befästs i most;
blir kvantifierare i stället för modifierare.
(≈ Coppock & Josefson 2015)

Två parametrar av variation mellan språk (C&J)

• Om uppdelningstrategin har befästs (t.ex. eng.)

• R specifieras via kontext (⇒ [+def]; tyska, eng.)
eller kompositionellt (⇒ [−def]; svenska)

Sammanfattning & slutsats

+ -
+ tyska, svenska, norska, danska,

nederländska faröiska
- engelska dalmål, isländska
⇒ Parametrarna är oberoende av varandra.

*Korpusstudie om älvdalska
Frost Anders (1873-1954) skrev dagbok på älvdalska;
digitaliserad av Mats Elfqvist och Bengt Åkerberg 2015.

Mjäst andvänds bara adverbiellt i den (Kastrup, 2016).

• Eð kann ig ðǫ mjäst rekkin aut.
‘Det kan jag minsann nästan räkna ut.’

• Klukką mjäst ien kwart yvyr niu.
‘Klockan [var] nästan kvart över nio.’

• Kuokeð suoðwattneð mjäst fiuor taima.
‘Kokade kokvattnet i nästan fyra timmar.’

• Dier dörär war fel mjäst i bruk
‘De dörrarna var väl oftast i bruk’

• Ǫ gav uos ien skuop og boð uos at ulldum fǫ drikk
mjäst willdum åv dyö-ðar guoð ts̨innsts̨yrį
‘Hon gav oss en skopa och bjöd oss att dricka så my-
cket vi ville av den goda surmjölken.’
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