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Dativbruk	  i	  Lom	  

	  

Dativ er en kasusform som har fantes i alle de fem nordiske språkene, islandsk, færøysk, 

norsk, svensk og dansk. I de to førstnevnte finnes dativ fortsatt, mens i de tre sistnevnte har 

kasusformen forsvunnet. Det finnes imidlertid rester av dativ i en rekke norske og svenske 

dialekter (Reinhammar 1973). Jeg skal i mitt foredrag snakke om bruk av dativ i en norsk 

dialekt, som snakkes i Lom, en bygd i Gudbrandsdalen (Dagstad 2006).  

 

Jeg kommer til å undersøke dativbruk i dialekten hos personer av begge kjønn i to 

aldersgrupper; 15-30 år og personer på 50 år og oppover. Kasusen har flere bruksområder, og 

jeg kommer til å begrense presentasjonen min til bruk av dativ etter verb, og etter 

preposisjoner. Jeg vil bruke Nordisk Dialektkorpus (http://tekstlab.uio.no/scandiasyn/) for å 

komme frem til resultatene mine. I tillegg vil undersøkelsens faktagrunnlag bygge på tidligere 

undersøkelser om dativbruk i norske dialekter, av Garbacz (2013) og Þórhallur Eyþórsson m.a 

(2012). 

Jeg venter varierte resultater i undersøkelsen. Det er en kjent sak at dativbruk er på 

tilbakegang i Skandinavia. Men tross retur, er det interessant at språkbrukere av de dialektene 

hvor dativ kommer til syne fortsatt holder på kasusformen. Sandøy (2011) antar at selv om 

dativ brukes stadig mindre så vil brukere av dativdialekter utvilsomt fortsette bruken av den 

selv i 2100, og resultatene fra de yngre informantene ville gi et innblikk i hvorvidt en slik 

antakelse er rett. Grunnet at tidligere undersøkelser viser høyere frekvens av tradisjonelle 

dialektformer hos menn enn kvinner (Þórhallur Eyþórsson m.a 2012), antar jeg at mannlige 

talere av Lom-dialekten bruker dativ mer enn kvinner. I noen bruksområder brukes dativ mer 

enn i andre (Þórhallur Eyþórsson m.a 2012), og jeg venter mindre bruk av dativ etter verb, 

enn i preposisjonsfraser. Til slutt, på grunn av det faktum at dativ er på tilbakefall, venter jeg 

mindre bruk hos de yngre enn de eldre dialektbrukerne (Þórhallur Eyþórsson m.a 2012).   
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