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Det nord-australiska pama-njunganspråket djambarrpuyŋu har 

studerats med avseende på finita egenskaper. Det går att påstå att det 

finns en finithetsdistinktion i djambarrpuyŋu eftersom det finns 

satser som kan uttrycka vissa egenskaper (t ex tempus, modus, 

aspekt och nominativt/ergativt subjekt) samtidigt som det finns 

satsliknande konstruktioner som inte kan uttrycka detta. Ett möjligt 

samband mellan finita kriterier i djambarrpuyŋu är förmåga att 

fungera som talhandling och förmåga att overt kunna uttrycka 

nominativt/ergativt subjekt, men detta behöver studeras närmare. Ett 

annat möjligt samband är att endast konstruktioner som kan uttrycka 

nominativt/ergativt subjekt har möjlighet att uttrycka TMA på något 

vis, dvs overt TMA-markering ses då som ett möjligt (men icke-

obligatoriskt) finit kriterium medan nominativt/ergativt subjekt ses 

som ett nödvändigt kriterium. 
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FÖRKORTNINGAR 

 
ACC ackusativ 1 första person 
ABS absolutiv 2 andra person 
ALL allativ 3 tredje person 
ANA anafor 1:a 1:a ändelsen 
ASS associativ 2:a 2:a ändelsen 
BVR oböjlig verbstam 3:e 3:e ändelsen 
CFACT tvärtom det som trotts 4:e 4:e ändelsen 
DAT dativ sg singularis 
DEF bestämdhet dl/DL dualis 
DL/dl dualis pl pluralis 
DIS ej nära talaren/tilltalad   
EMPH emfas   
ERG ergativ   
FEM femininum   
FUT futurum   
FZDC släktbeteckning (Far Syster Dotter 

Barn = kusinbarn?) 
  

INCH inkoativ   
INDEF2 obestämdhet   
INF infinitiv   
IMPFV imperfektiv   
INTENS intensifierare   
IRR irrealis   
HAB habitualis   
HYP hypotetisk   
LOC lokativ   
MVTTWD riktning mot   
NEGQ negativ kvantifierare   
NOM nominativ   
OBL oblikt kasus   
OBLS oblik stam   
OR originativ (ursprungskälla)   
OWNR ägare, ägande   
PERL perlativ   
PRES direkttalspartikel   
PRIV privativ (avsaknad av egenskap)   
PROM prominens   
PROP propriativ (med egenskap)   
PROX nära talaren   
PRT-OK bekräftelsemarkör   
R/R reflexiv/ömsesidig   
REDUP reduplikation   
SEQ sekvensmarkör   
TEXD temporalt eller anaforiskt 

demonstrativt pronomen 
  

TEXD(Sub) TEXD som underordnade 
konjunktion 

  

 

 



 

 

1. INLEDNING 

Traditionellt delas verbformer, satser och satsliknande konstruktioner upp i finita och infinita, 

men vad ligger bakom de här etiketterna? Är det så att det finns en gemensam finit kärna för 

traditionella finita kännetecken som t ex person- och tempusböjningar? Det har visat sig att 

det inte alltid är så lätt att rakt av sortera in verbformer och de konstruktioner de ingår i som 

antingen finita eller infinita. Kanske finns det inte ens någon enda egenskap som berättigar till 

begreppet finithet. 

1.1 SYFTE 

Tanken med denna studie är dels att se om det i ett enskilt språk finns morfosyntaktiska 

egenskaper som förekommer endast i vissa typer av konstruktioner som motiverar en 

finithetsdefinition, dels att undersöka om sådana egenskaper kan ha en gemensam finit kärna. 

Om finithet är möjligt att definiera i ett enskilt språk kan man sedan i ett vidare perspektiv se 

om det kan finnas en definition gemensam över språkgränserna.  

 

Det språk som kommer att studeras är djambarrpuyŋu, ett nord-australiskt pama-njunganspråk 

som talas i nordöstra Arnhemland. Språket talas fortfarande aktivt främst av den äldre 

befolkningen enligt Wilkinson (1991: 8, 10), men kan komma att ta över som lingua franca 

bland den yngre generationen eftersom det är denna varietet som används i den två-språkiga 

skolan utöver engelskan. Djambarrpuyŋu är ett split-ergativt språk med fri ordföljd och 

konstituenter kan uppträda diskontinuerligt. Språket är starkt agglutinerande och suffigerande.  

Ordklasserna är nominaler, verbaler och partiklar. (Wilkinson 1991: 37) 

 

I min uppsats kommer jag att studera sådana grammatiska fenomen som kan vara relaterade 

till finithet och hur de uppträder i olika typer av satser och satsliknande konstruktioner, både 

traditionella kategorier som person, tempus, modus, aspekt och förmåga att fungera 

självständigt, men även andra som t ex ordföljd och påståendemarkörer studeras. Analysen 

går ut på att se om dessa fenomen samverkar på ett strukturerat sätt, eller om det finns 

problem att dra sådana slutsatser. 
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1.2 BAKGRUND 

1.2.1 Den traditionella synen på finithet 

Koptjevskaja-Tamms artikel om finithetsproblematiken (1994: 1245) beskriver inledningsvis 

den traditionella synen på finithet där verbformer delats in i finita och infinita former. 

Användningen av finita former anses främst återspegla behovet av att förankra händelser i tid 

och rum och utgörs därför av böjningar för person, numerus, genus, tempus, modus, aspekt 

mm. Några exempel ges i (1) – (4) från engelska, tyska, ryska och svenska: 

 

 (1) I singØ – She/he sings   (Person) 

(2) Ich liebe – Wir lieben ‘Jag älskar – Vi älskar’ (Numerus) 

(3) On pisalØ – Ona pisala ’Han skrev – Hon skrev’ (Genus) 

(4) Jag springer – Jag sprang   (Tempus) 
 

Infinita verb tar inte dessa böjningsformer utan återfinns antingen i oböjd form, infinitiv, eller 

med infinita böjningsformer: gerundier, participformer, etc. Dessa har andra funktioner än de 

finita verben, de fungerar bl a som attribut, adverbial och kan ingå i olika argument. Några 

exempel på infinita former (understrukna) ges i (5) – (6) från svenskan. De infinita 

verbformerna berörs inte av tempus eller modus, endast huvudverbet kan tempus- och 

modusböjas: 

 (5) Att cyklaØ    är/var/vore kul         (Infinitiv som subjektsargument) 

 (6) SkrattandeØ   hoppar/hoppade hon på bussen  

(Particip som adverbial) 

 

Eftersom finita verbformer normalt förekommer som predikat medan infinita former dyker 

upp i underordnade konstruktioner har även detta bidragit till finithetsdefinitionen – man talar 

om finita respektive infinita satser. Detta uttrycks också ofta som att endast finita verbformer 

kan förekomma i självständiga påståenden (dvs huvudsatser) till skillnad från de infinita 

verbformerna (Cowper 2002: 5-6). 

 

På senare tid anförs ofta även subjektets roll som avgörande för finithetsdistinktionen. 

Generellt gäller att finita verbformer kan ta subjekt, som i exempel (7) nedan. Samtidigt gäller 

att infinita verbformer ofta inte tar subjekt alls, som i exempel (8), alternativt tar subjekt i en 

icke-nominativ form, som gäller för pronomenet i exempel (9). Detta har lett till teorier där 
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finithet (åtminstone delvis) definieras som potentialen att användas med nominativt subjekt 

(Koptjevskaja-Tamm 1994: 1245, Cowper 2002: 5-6). 

 

(7) Myran/hon bär strået. 

(8) Hon hjälpte till [Ø att bära strået]. 

(9) Gräshoppan/han bad [henne bära strået]. 

 

Vi har här tittat på olika kriterier för den traditionella definitionen av finithet. Dessa innefattar 

dels morfologins roll i form av markörer för person, tempus, modus och aspekt, dels kopplas 

finithet ihop med förmågan att uttrycka självständiga yttranden. Subjektets roll för 

finithetsdefinitionen har också fått stor betydelse. 

 

1.2.2 Finita former i verkligheten 

Därmed övergår vi till att titta på hur de traditionella kriterierna för finithet stämmer överens 

med verkligheten. I Koptjevskaja-Tamms artikel (1994) får vi ett samlat grepp av olika typer 

av problem som kan uppkomma om man utgår ifrån de traditionella indelningarna. Hon 

framför flera exempel på språk där speciella böjningsändelser kan uppträda enbart i 

underordnade satser. Ska dessa räknas som finita? I quechua böjs t ex verbalsubstantiv efter 

tempus. Franska konjunktiver räknas traditionellt som finita och tar person- och 

tempusböjning men förekommer normalt bara i bisatser (Koptjevskaja-Tamm 1994: 1246). 

Ett liknande exempel är de portugisiska infinitiverna som personböjs och används som 

normala infinitiver i bisatser, se exempel (10) från Cowper (2002: 22). 

 

(10) Eu   vi       os     meninos       lerem                 o     livro 

I       saw  the     children       read-INF-3pl      the   book 

‘I saw the children read the book’ 

 

Det finns också exempel på språk som låter infinita verbformer ta subjekt i större eller mindre 

grad som finita verb gör. Archi (ett nordostkaukasiskt språk) låter flera infinita verbformer ta 

subjekt i nominativ. I tamil kan detsamma endast göras för verbalsubstantiven (Koptejvskaja-

Tamm 1994: 1246). Sedan finns språk där infinita verbformer inte alltid kan ta nominativt 

subjekt, däremot subjekt med annat kasus. Engelska är ett sådant exempel vad gäller 

pronomen (11): 
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(11) She objected to [his singing in the shower] 

 

Koptjevskaja-Tamm (1994: 1246) redogör vidare för språk där verb tar subjekt och böjs för 

samma kategorier på samma sätt i både huvud- och bisats, men i bisats böjs de även för att 

markera underordning.  Exempel på sådana språk är västgrönländska, abkhaziska, sotho och 

montagnais. I lakhota används samma verbformer i både huvud- och bisats, men 

underordning markeras genom en efterställd bestämd artikel på bisatsen. Här ställs frågan om 

distinktionen finit-infinit kan anses finnas i språket. På samma sätt verkar 

finithetsdistinktionen än mer irrelevant för språk som mandarin och lahu där verb används i 

en och samma form i alla sammanhang (Koptjevskaja-Tamm 1994: 1247). 

 

Infinita verbformer kan också ses uppträda i huvudsatser. Det vanligaste exemplet är språk 

som använder oböjd infinitivform för imperativ, som engelska i exempel (12) där verbet inte 

böjs, och subjekt normalt inte uttrycks: 

 

 (12) Come on, play the bongos! 

 

Det finns dessutom exempel på böjda infinitiver som tar nominativt subjekt och som 

uppträder självständigt, som i det portugisiska exemplet i (13), efter Cowper (2002: 18). 

 

 (13) Eles    a     fumarem            marijuana!      Que       horror! 

  They  to    smoke-INF-3pl    marijuana.        What    horror 

  ‘They smoking marijuana! How awful!’ 

  ’De röka gräs! Vad hemskt!’ (svensk motsvarighet, mitt exempel) 

 

Det varierar från språk till språk i vilken grad infinita verbformer används i stället för finita i 

bisatser. SOV-språk tenderar att föredra infinita former i bisatser, ibland till den grad att 

bisatser används i stället för att samordna två huvudsatser med konjunktion (Koptjevskaja-

Tamm 1994: 1247). 

 

De exempel som getts ovan visar att finithetsmarkörer inte är något som helt sonika slås 

antingen av eller på i satser, utan de verkar finnas i varierande grad, både i huvud- och 

bisatser. Snarare uppvisar bisatser olika grader av finithet. Det verkar också som att ju mer 

infinit satsen blir desto fler nominella och/eller adjektiviska egenskaper får den. Därför verkar 
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graden av finithet hänga samman med graden av nominalisering (och adjektivisering). En 

översikt av en sådan gradering ges av Lehmann (1988: 191-214). Han menar att det allra 

första som försvinner när en huvudsats underordnas är talhandlingskraften. Han menar 

nämligen att ett yttrande normalt bara kan förverkliga en enda talhandling och att detta 

markeras genom huvudsatsen. I och med avsaknad av talhandlingskraft märks också en 

minskad ordföljdsfrihet för bisatsen. Näst på tur att försvinna är modus (talhandlingstypen), 

därefter tempus och aspekt. Ju mer infinit satsen blir, desto mer påverkas också verbets 

relation till sina argument – subjektet anges ofta i genitiv och de andra argumenten anges ofta 

med olika oblika kasus eller adpositionella konstruktioner. Vid relativt hög finithetsminskning 

går det inte heller längre att negera bisatsen. Ju mer infinit bisatsen blir, desto mer beter den 

sig som en nominalfras: den kan användas med fler och fler sorts adpositioner och kan ta 

kasusaffix. 

 

I skenet av de föregående exemplen på variationen av finita markörer i huvud- och bisats blir 

det naturligt att ifrågasätta en strikt indelning i finita och infinita verbformer på det sätt som 

den traditionella synen gjort, eftersom finithet verkar finnas i mer eller mindre grad hos alla 

verbformer snarare än att det handlar om ifall verbformen är strikt finit eller infinit. I det som 

följer härnäst ska vi se hur några lingvister på senare tid försökt definiera finithet och hur en 

del av problemen ovan förklarats hänga ihop med en sådan definition. 

 

1.2.3 Finithet enligt Elizabeth Cowper 

Cowper (2002: 1) argumenterar för att finithet är ett rent syntaktiskt fenomen som möjliggör 

att subjekt närvarar och tilldelas strukturellt kasus. Personböjningar som visar relationen 

mellan subjekt och verb kan vara ett utslag av detta men är ej nödvändigt för att 

konstruktionen skall tillskrivas finithet. Tempusböjningar är också vanligt bland finita 

konstruktioner, men är enligt Cowper (2002) inte ett krav för att konstruktionen skall räknas 

som finit. Enligt henne är många konjunktiver ett exempel på det, hon definierar dessa som 

finita men inte alltid med egen kraft att relatera till tiden för uttalandet (Cowper 2002: 8ff).  

 

Att finithet är ett rent syntaktiskt element vill Cowper (2002: 12) belysa genom att hitta 

minimala par där närvaro respektive frånvaro av finithet är det enda som skiljer sig i 

konstruktionen. Exempel (14) innehåller en underordnad konjunktiv konstruktion med subjekt 

(och därmed ett finit påstående enligt Cowper) medan (15) innebär en underordnad infinitiv 
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konstruktion som inte tar subjekt. Eftersom hon menar att båda de underordnade 

konstruktionerna ska klassas som påståenden1 skall detta, enligt henne, visa att eftersom det 

inte går att särskilja någon semantisk skillnad dem emellan åtföljs inte heller finithet med en 

semantisk egenskap.  

 

 (14) We asked that the house be sold (be = konjunktiv) 

 (15) We asked for the house to be sold (be = infinitiv) 

 

Cowper (2002: 19-21) ger sig också på att förklara varför portugisiska infinitiver, som i 

exempel (10) ovan, kan användas med personböjning och subjekt men ändå inte kan räknas 

som finita. Vi går inte närmare in på hennes förklaring till varför de kan uppvisa enligt henne 

skenbart finita egenskaper. Det som är intressant är att hon i slutändan ändå menar att de är 

icke-finita genom deras förmåga att inte kunna användas som finita påståenden eftersom de 

kan fungera som händelser på ett rent idéplan (Cowper 2002: 21). En sådan idé av en händelse 

(och ett infinit påstående) är enligt henne bisatsen i (16) ett exempel på eftersom huvudverbet 

saw här endast gör anspråk på att inbegripa själva förnimmelsen. Bisatsen i (17) däremot 

skulle vara ett finit påstående eftersom huvudverbet saw här skulle innebära även 

medvetenheten (den kognitiva förståelsen) att det upplevda är sant (Cowper 2002: 21, Cowper 

2003: 5-6).  

 (16) We saw [the children eat(ing) the cookies] 

 (17) We saw [(that) the children were eating the cookies] 

 

Eftersom alla finita konstruktioner är kognitivt medvetna påståenden, enligt Cowper (2002: 

42), kan de inte samtidigt också fungera som händelser på idéplanet (dvs infinita påståenden). 

Därför, menar hon, kan inte portugisiska infinitiver vara finita påståenden, trots att de 

uttrycker subjekt och personböjning. 

 

1.2.4 Finithet enligt Irina Nikolaeva 

Nikolaeva (2007: 138) har som utgångspunkt att det inte finns något högre syntaktiskt 

element som samordnar eller berättigar finithetsfenomen som förekommer i en konstruktion.  

Visserligen menar hon att självständiga yttranden som imperativer, hortativer och narrativer 
                                                 
1 Cowper nämner inte om ”påståenden” täcker även frågor vilket förvirrar det hela. Hon nämner inte heller 
explicit att uppmaningar exkluderas, även om de oftast gör det enligt hennes definition pga frånvaro av overt 
subjekt. 
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världen över relativt konsekvent förekommer med nedbantad morfologisk struktur, dvs detta 

skall ses som en universell tendens, men variationen av den morfosyntax som dessa 

grammatiska konstruktioner består av varierar desto mer. Det finns språk där subjekt är 

obligatoriskt i den imperativa konstruktionen, t ex isländska, nordembera, tagalog, newari och 

ndyuka (Nikolaeva 2007: 147). Det finns också språk där imperativerna har en 

tempusdistinktion mellan snar och senare framtid, t ex nanai (Nikolaeva 2007: 148). Vidare 

visar imperativer världen över normalt inte en persondistinktion – däremot är det ganska 

vanligt med distinktioner för numerus, genus och artighet (Nikolaeva 2007: 149). Samtidigt är 

det vanligt att språk som i vanliga påståenden markerar relationen mellan verbet och objektet 

behåller denna persondistinktion även för imperativerna (Nikolaeva 207: 149).  

 

Denna variation av egenskaper hos imperativer, hortativer och narrativer menar Nikolaeva 

(2007: 159, 145) talar emot ett gemensamt syntaktiskt element som är utgångspunkt i den 

generativa traditionen (som bl a Cowper (2002) tillhör) där bl a imperativer behandlats som 

infinita eftersom de normalt inte tar subjekt. Istället ger hon sig i kast med att ge en alternativ 

förklaring till denna konsekventa reducering av morfosyntax världen över utifrån idén att 

människan strävar efter att eliminera förutsägbar information från grammatiska konstruktioner 

(Nikolaeva 2007: 163ff). Hon understryker dock att detta skall särskiljas från andras 

reduceringsteorier där information utelämnas med förklaringen att kontexten berättigar till det 

(Nikolaeva 2007: 164). Hon illustrerar sin egen teori med det franska exemplet (18), taget 

från (Nikolaeva 2007: 161). 

 

 (18) Il     ferme     les           yeux 

  He   closes    DEF.pl   eyes 

  ’He closes his eyes’    (’Han slöt ögonen’, min svenska övers.) 

 

Notera att på franska likväl som på engelska och svenska så behöver vi inte förtydliga 

någonstans vems ögon som sluts. Det är underförstått att det är subjektets ögon som sluts. 

Denna tolkning är alltså inte beroende av kontexten, påpekar Nikolaeva (2007), utan självklar 

ändå eftersom vi lägger in den betydelsen i själva den grammatiska konstruktionen. På samma 

sätt är det självklart när det gäller imperativer och hortativer att subjektet är den som tilltalas. 

En markering för persondistinktion skulle inte tillföra information till deras grammatiska 

konstruktion vilket därför automatiskt elimineras. På samma sätt förklarar hon varför 

tempusdistinktion inte görs för dessa grammatiska konstruktioner – det är förutsägbart att 
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sådana yttranden inte handlar om det förflutna utan om framtiden. Däremot är det inte 

förutsägbart om yttrandet avser nära förestående framtid eller längre fram i framtiden, vilket 

också avspeglas i morfologin i vissa språk. (Nikolaeva 2007: 171ff) 

1.2.5 Finithet enligt John M. Anderson 

John M. Anderson (2007: 1) utgår ifrån tanken att självständiga konstruktioner är finita. Han 

menar att detta sammanfaller med förmågan att uttrycka talhandling, dvs konstruktionen kan 

förverkliga modus av något slag (påstående, fråga, uppmaning, önskan osv). Normalt sker 

detta endast i huvudsatser, men det finns även bisatser som fortfarande kan sägas uttrycka 

talhandlingskraften. Exempel (19) och (20) nedan, tagna från Anderson (2007: 7-8), illustrerar 

denna skillnad. I (19) är det huvudverbet som avgör bisatsens ursprungliga modus. Används 

asked anses bisatsens modus varit frågehandling, men används knew var dess modus ett 

påstående. Bisatsen i detta fall räknas därför som infinit enligt Anderson (2007). I (20) 

däremot, uttrycker bisatsen fortfarande ett påstående oberoende av huvudverbet och betraktas 

därför som finit. 

 

 (19) She asked/knew who smokes a pipe in bed 

 (20) We said Bill smokes a pipe in bed 

 

Anderson (2007) tar alltså ingen hänsyn till morfosyntaktiska kriterier som avgörande för om 

uttrycket är finit eller infinit, även om parallell dras till mängden morfologi och det 

prototypiska påståendet. Han intar därmed en liknande inställning till grammatiska 

konstruktioner som Nikolaeva (2007) – att konstruktionen i sig kan uttrycka en viss betydelse 

som inte kan skönjas av de ingående delarna. Anderson (2007: 23-25) sätter ej heller ett krav 

på verbala elements närvaro för att förverkliga finita uttryck, ett icke-verbalt predikat som det 

ryska exemplet (21) skulle enligt honom också utgöra ett finit påstående. Anderson menar att 

även ett uttryck som (22) bör betraktas som finit eftersom det fungerar som ett självständigt 

uttryck om ändock använt i ett mycket begränsat sammanhang. 

 

 (21) Ja   studentka 

  1sg student-FEM 

  ’Jag är (en) student’ 

 

 (22) Hej! 
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Andersons finithetsdefinition kan jämföras med Lehmanns (1988) finithetsgradering ovan där 

talhandlingskraften var det första som försvann i och med att en sats underordnades. Med 

Andersons definition på finithet innebär detta att den underordnade satsen i och med förlorad 

talhandlingskraft inte längre är finit. 

 

1.2.6 Summering av bakgrund 

Inledningsvis gick vi igenom den traditionella synen på finithet, sedan såg vi hur språk 

världen över har visats avvika från denna norm. Till sist såg vi hur lingvister på sistone 

försökt anpassa finithetsbegreppet för att bättre stämma överens med verkligheten. Dessa 

angreppssätt varierar stort: Anderson (2007) har förmågan att uttrycka modus som grund för 

finithetsbegreppet medan Cowper (2002) har förmågan att uttrycka nominativt subjekt som 

grund och menar, till skillnad från Anderson, att detta är begränsat till påståenden som inte ses 

som händelser på idéplanet. Nikolaeva (2007) däremot, argumenterar mot att det skulle finnas 

ett högre syntaktiskt argument som styr avsaknad av finita egenskaper i talhandlingar som inte 

är påståenden. Hon har i stället behovet att eliminera förutsägbar information som grund till 

den torftiga morfologi som bl a imperativer och hortativer förknippas med. 

 

2. METOD 

För att söka efter eventuella finithetsfenomen i djambarrpuyŋu utgår jag ifrån en avhandling 

om språkets fonologi och morfosyntax av Melanie Wilkinson (1991). Den är baserad främst 

på inspelat material vars fördel är att man får med konstruktioner som används frekvent i 

talspråk men som är lätt att missa om man använder eliciterat material som tidigare 

grammatikor främst utgår ifrån. I denna grammatika används termerna ”finit” och ”infinit” för 

att sortera underordnade satser i två grupper (Wilkinson 1991: 628ff). Hennes indelning 

framgår av sista kolumnen i Tabell 2, avsnitt 4. Även om termerna i sig inte definieras explicit 

så resonerar Wilkinson om de finita bisatsernas likhet med huvudsatser (1991: 655) och de 

infinita bisatsernas frånvaro av TMA-morfologi, deras likheter med nominala uttryck och 

förekomst med nominaliseringssuffix (1991: 650ff). 

 

Jag kommer att söka dels efter traditionella finithetsmarkörer som t ex tempus, modus och 

aspekt, samt närvaro av och markeringar för subjekt, men även andra markörer beaktas som 

uppdagas under arbetets gång. En inspirationskälla i sökandet efter sådana utgör checklistan 
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”Finiteness phenomena questionnaire” som utarbetats och använts av Östen Dahl och Niklas 

Jonsson. Hur dessa förekommer i satser och underordnade satsliknande konstruktioner är 

utgångspunkten för att se om en finithetsdistinktion finns.  

 

3. RESULTAT 

De grammatiska kategorier som studerats och redovisas här (avsnitt 3.1) är tempus, modus, 

aspekt, person, ordföljd, diskurspartiklar som markerar kronologisk följd, temporala 

demonstrativa pronomen, påståendemarkörer inklusive negerare samt avledningsmorfologi. 

Därefter redovisas vilka typer av huvudsatser (avsnitt 3.2) som finns i djambarrpuyŋu samt 

vilka underordnade satser och satsliknande konstruktioner som finns (avsnitt 3.3). Där anges 

också till vilken grad de olika grammatiska kategorierna förekommer. 

 

3.1 GRAMMATISKA KATEGORIER I DJAMBARRPUYŊU 

3.1.1 Tempus- och modusändelser i djambarrpuyŋu 

I djambarrpuyŋu finns fyra typer av multifunktionella böjningsändelser som används för att 

uttrycka bland annat tempus och modus. Jag kommer att referera till dessa som den 1:a, 2:a, 

3:e respektive 4:e ändelsen i likhet med Wilkinson (1991: 297)2. Tempus- och 

modussystemets fyra verbändelser används utefter två grundläggande semantiska plan 

(Wilkinson 1991: 336): 

 

1. Ett tredelat tempussystem (samtid, före samtid, efter samtid).  

2. Ett tvådelat modussystem (realis och irrealis) 

 

En översikt av de fyra ändelsernas huvudsakliga användningsområden inom tempus och 

modus framgår av Tabell 1 nedan (Cowper 1991: 361). I de fall samma ändelse används för 

att uttrycka olika sorts tempus används ofta andra markörer för att förtydliga detta. I Tabell 1 

syns också hur ändelserna samverkar med aspektmarkörer och vad som händer med ändelsen 

om en positiv sats negeras. Tempus, modus och aspekt beskrivs mer ingående i avsnitten som 

följer (3.1.2 – 3.1.4). Växling vid negation beskrivs mer under modus i avsnitt 3.1.3. 

 

 
                                                 
2 Just dessa ändelser översätter jag till svenska (i stället för 1st, 2nd, 3rd och 4th) för att få bättre flyt i den 
svenska texten. 
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Tabell 1. Verbändelsernas huvudsakliga tempus- och modusfunktioner och samverkan med aspekt och negation. 

 1:a ändelsen 2:a ändelsen 3:e ändelsen 4:e ändelsen 
Tempus  

• Idag/nu 
• Senare idag 
• Igår/nyligen 

 
• Imorgon och 

senare 
(påståenden, 
frågor) 

• Senare idag 
och framåt 
(imperativ) 

 
• Idag/tidigare 
• För länge 

sedan 

 
• Dåtid 

 

Modus • Främst 
REALIS  

• IRREALIS 
om senare 
idag och 
vanor 

 
• IRREALIS 

 

 
• REALIS 

 

 
• REALIS 

 

Aspekt • Imperfektiv 
• Perfektiv 

• Imperfektiv 
• Perfektiv 

• Imperfektiv 
• Perfektiv 

• Imperfektiv
• Perfektiv 

Negation Växlar oftast till 
2:a ändelsen. 

2:a ändelsen 
bibehålls oftast (alt. 
används 1:a) 

Växlar oftast till 4:e 
ändelsen 

4:e ändelsen 
bibehålls oftast 
(alt. används 3:e) 

 

3.1.2 Mer om tempus 

Det tredelade tempussystemet används med två olika referensramar. Den ena är ”idag” och 

den andra är ”inte idag”. Systemet sammanfattas nedan i Tabell 2 (Wilkinson 1991: 337-338).  

 
Tabell 2. Tempussystemet i djambarrpuyŋu     

REFERENSRAM Före samtid: 3:e änd. Samtid: 1:a änd. Efter samtid: dhu 

”idag” Tidigare idag Idag 
senare idag:  

1:a änd + dhu 

”inte idag” För länge sedan 
Igår eller upp till för 

några dagar sedan 

imorgon el senare:  

2:a änd + dhu 

 

Vi ser att 1:a ändelsen (som är den verbform som också fungerar som citationsform i lexikon) 

används dels om vi pratar om pågående händelser idag (i nuet), dels för händelser som hänt 

nyligen (tidigast igår och upp till för några dagar sedan), samt för händelser som tros ske 

senare idag. 
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Den 3:e ändelsen används dels för sådant som hänt tidigare idag, dels för sådant som hänt för 

länge sedan. Den 2:a ändelsen används för mer framtida händelser (tidigast i morgon). För 

framtid tillkommer även partikeln dhu (FUTURUM), både med 1:a och 2:a ändelsen. Vilken 

referensram som gäller kan förtydligas med temporala demonstrativa pronomen som markerar 

”nu” ŋunhi (bala) eller ”inte-nu” dhuwal (bala). De förekommer omarkerade som S, O och i 

lokativ och i böjda former i ergativ, ablativ och dativ. (Wilkinson 1991: 253, 255, 336-337). 

 

De 1:a och 3:e ändelserna alterneras alltså på ett cykliskt sätt, vilket förtydligas i Figur 1 

nedan. Speciellt användningen av 1:a ändelsen dels för nutid och dels för viss dåtid kan te sig 

förvirrande. En möjlig förklaring till detta är att djambarrpuyŋu (liksom vissa andra språk i 

området) lånat in den grammatiska kategorin för ”dåtid/igår/nyligen” men inte själva 

ändelsen, utan utökat den 1:a ändelsens användningsområde (Bowern 2006). 

 
Figur 1. Vilken ändelse används var på den djambarrpuyŋianska tidslinjen? 

 
 
Avlägsen tid 

Igår/nyligen/för 
några dar sedan 

 
Tidigare idag

 
Idag – nu 

 
Senare idag 

Imorgon 
eller senare 

3:e 1:a 3:e 1:a 1:a + dhu 2:a + dhu 

 
Dåtid…                                                                  …Nutid…                                    …Framtid 

  

Här följer några exempel från Wilkinson (1991: 338-340) för att illustrera hur tempussystemet 

realiseras i de olika fallen. Notera också att tempusändelserna kan kompletteras med tidsord 

för att förtydliga att man pratar om ”idag”, ”förut”, ”imorgon”, ”om några dagar” osv. 

Exempel (23) och (24) visar på användning av 1:a ändelsen för samtida ”idag” respektive 

”inte idag” (nämligen ”igår/nyligen/för några dagar sedan”). 

 

 (23) nhākurr nhuma ga  ŋirrimbu-m 

  ”where”  2dl/pl  IMPV.1:a  go-1:a 

  ‘Where are you going?’3

 

 

 

                                                 
3 Jag har behållit de engelska översättningarna för att undvika risken att en svensk översättning skulle avvika mer 
från ursprungsbetydelsen än den engelska. 
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 (24) yo,   barpuru-ny  ŋarra ŋanya

   yes  yesterday/recently-PROM  1sg      3sg-ACC  

 

  nhā-ma-ny 

see-1:a-PROM 

  ‘Yes, I saw him yesterday’ 

 

Exempel (25) och (26) nedan visar hur 3:e ändelsen används om dåtida ”tidigare idag” 

respektive ”för länge sedan”. 

 

 (25) ŋe, gāthur  ŋarra  ŋanya nhā-ŋal,   

  yes,  today     1sg     3sg-ACC  see-3:e 

 

godarr     dhiyal 

  morning   PROX-LOC 

  ‘yeah, I saw him here this morning’ 

 

 (26) mārrma’  ga-n          malwan-dja            dhārra-n,  

  two          IMPV-3:e  Hibiscus-PROM    stand-3:e  

 

yindi   manda-ny 

big      DL(2pl)+PROM 

  ‘two big Hibiscus were (growing)’ 

  (talaren berättar om en plats som den såg ut när hon var ung) 

 

I följande exempel används dhu och 1:a ändelsen i (27) för framtida ”senare idag” medan (28) 

visar hur dhu och 2:a ändelsen används för framtida ”någon gång från i morgon eller någon 

gång senare”. Notera hur ordet för ”imorgon” används trots att händelsen som talaren 

refererar till tänks ske flera veckor senare. 

 

 (27) yalala  ŋarra  dhu    nhokal       lakara-m 

  later     1sg     FUT   2sg-OBL   tell-1 

  ‘later (today) I will tell you’ 
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 (28) ŋayi  boŋguŋ        nhini   ŋā-ku      ŋarra-ny     

  3sg  “tomorrow”  sit-2:a  hear-2:a   1sg-ACC 

 

  ŋunhal       yirrkala 

 DIS-LOC   place name 

  ‘S/he will be there at Yirrkala listening to me’ 

  (refererar till en kommande händelse flera veckor in i framtiden) 

 

Tidsorden används alltså för att markera vilket tempus som avses och spänner därför över en 

längre period än deras ursprungliga betydelse (Wilkinson 1991: 340):  

 

boŋguŋ kan glossas som ”imorgon/inom några dagar/längre fram i framtiden” 

godarr kan glossas som ”imorgon/inom några dagar upp till en vecka”, men även 

för ”morgon” för icke-futurum-händelser, och överlag för ”i början av händelsen” 

barpuru / yawungu glossas som ”igår”, ”några dar sedan”, ”nyligen” 

gathur glossas som ”idag”, ”nuförtiden” 

 

3.1.3 Mer om modus 

Wilkinson gör en övergripande moduskategorisering utifrån distinktionen realis-irrealis 

(Wilkinson 1991: 345). I stort kan man säga att 1:a och 3:e ändelsen används för positiva 

realiserbara/realiserade påståenden i samtid och dåtid, som i exemplen (23) – (26) ovan. För 

irrealis konstruktioner används i stället 2:a eller 4:e ändelsen för samtid och dåtid. Dessa 

samverkar ofta med någon eller några av moduspartiklarna dhu (FUTURUM), ŋuli 

(HYPOTETISK eller HABITUALIS), balaŋ (IRREALIS/möjliga orealiserade händelser), 

yaka (NEGATIVA händelser) och bayŋu (NEGATIV KVANTIFIERARE). Irrealis 

konstruktioner handlar alltid om ospecificerade händelser. De betecknar bla positiva 

hypotetiska påståenden i framtid och dåtid, exempel på det senare ges i (29), från Wilkinson 

(1991: 352).  
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 (29) [ŋāthil ŋarra  ŋuli balaŋ 

  earlier 1sg HYP/HAB IRR      

 

liya-ŋamaŋamayu-n-mi-nya], bala  ŋarra

 have.an.idea-1:a4-R/R-4e  then 1sg 

 

balaŋ waŋa-nha-n 

IRR speak-4:e-SEQ 

‘Had I thought of it before I would have spoken” 

 

Även imperativ räknas som en irrealis konstruktion. Den uttrycks med 2:a ändelsen men utan 

futurumpartikeln dhu, som i exempel (30) från Wilkinson (1991: 360). 

 

 (30) G....y,                 lupmara-ŋu-n ŋarra-ny 

  Personal.name,  wash(tr)-2:a       1sg-ACC 

  ‘G…y, wash me!’ 

 

Den 2:a och 4:e ändelsen används också för negativa påståenden. Positiva realis påståenden 

som negeras växlar då från 1:a till 2:a ändelsen respektive från 3:e till 4:e ändelsen 

(Wilkinson 1991: 356). Undantaget från detta är när 1:a ändelsen tillsammans med FUT dhu 

används för ”senare idag”. Wilkinson (1991: 356) pekar på möjligheten att partikeln dhu är 

tillräckligt mycket irrealis för att inte behöva ytterligare markera detta med 2:a ändelsen. 

Positiva irrealis påståenden växlar inte heller ändelse om de negeras eftersom de redan 

använder 2:a eller 4:e ändelsen. Exempel på negerat positivt påstående ges i exempel (31) för 

samtid ”igår” (där alltså 1:a ändelsen växlat till den 2:a), från Wilkinson (1991: 357): 

 

 (31) bāyŋu ŋayi gi nhini barpuru 

  NEGQ 3sg IMPV-2:a sit-2:a ”yesterday” 

  ‘S/he wasn’t staying here yesterday’ 

 

Wilkinson (1991: 356) noterar dock att negation inte används konsekvent med 2:a eller 4:e 

ändelsen, utan förekommer även med 1:a och 3:e ändelsen. Hon pekar på att ett eventuellt 

                                                 
4 1:a ändelsen används här som inskott för att möjliggöra avledning till reflexiv verbstam. Båda 1a och 4e 
ändelsen kan användas som inskott som föregår avledningssuffix (Wilkinson 1991: 300). 
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TMA-skifte kan vara på gång under påverkan österifrån där negering inte förknippas lika 

starkt med irrealis (Wilkinson 1991: 359-360). 

 

Som vi såg i exempel (29) ovan så kan IRR balaŋ användas tillsammans med HYP ŋuli för 

hypotetiska konstruktioner, men balaŋ används också för att uttrycka orealiserade 

motsatsförhållanden (adversativ) eller önskningar (desiderativ) (Wilkinson 1991: 353). 

 

Andra sätt att uttrycka modus är genom vissa påståendemarkörer som ”kanske” eller adjektiv 

av epistemisk (hur viss man är att en händelse är sann eller kan inträffa) eller deontisk natur 

(vilja, önskan att något ska ske). Dessa ägnas mer utrymme i de särskilda avsnitten nedan om 

påståendemarkörer respektive adjektiviska predikativ. 

 

3.1.4 Aspekt 

Imperfektiv aspekt uttrycks i djambarrpuyŋu med hjälpverbet ga-5 (Wilkinson 1991: 363). 

Hjälpverbet ga- böjs med samma ändelsemönster som dess huvudverb. Det kan inte fungera 

självt som huvudverb. Det används i alla tidsramar, både i realis och irrealis konstruktioner. 

Det placeras oftast direkt efter eventuella modala partiklar som den smälter samman med, t ex 

dhu + ga- blir dhuka (FUT+IMPV). För exempel med ga- tillsammans med 1:a, 2:a och 3:e 

ändelsen, se exempel (23), (31) och (26) ovan. Exempel (32) från Wilkinson (1991: 364) visar 

hur ga- samverkar även med den 4:e ändelsen. 

 

 (32) /bala ga-nha dulŋurr’yu-na-n/  ga 

  then IMPV-4:e ”extract, pull out”-4:e-SEQ and 

 

yatju-na muka ŋayi ŋuli ga-nha 

yell-4:e PRT-OK 3sg HAB IMPV-4:e 

 

mirithi-nya,  ŋunhi  bāwarran’-tja 

  INTENS-4:e TEXD animal-PROM 

 

’Then (it) pulls (at the spear, trying to get it out) and cries out 

loudly, that animal’ 
                                                 
5 Verben återger jag i grundform utan Wilkinsons markering för deklination, för att underlätta läsningen. 
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1:a ändelsen tillsammans med ga- betecknar normalt pågående händelser i nuet. Kroppsliga 

och känslomässiga tillstånd (som t ex ”sjuk”, ”trött”, ”hungrig”) som gäller i nuet uttrycks 

däremot med 3:e ändelsen (Wilkinson 1991: 365): 

 

 (33) ŋarra dhuwal rirrikthu-rr 

  1sg PROX be.sick-3:e 

  ’I am sick’ 

 

Här verkar 3:e ändelsen vara ett sätt att markera att ett tillstånd uppnåtts, menar Wilkinson, 

vilket motiverar att 3:e ändelsen (utan hjälpverbet ga-) tolkas som perfektiv aspekt (1991: 

365). (Se mer nedan om perfektiv aspekt.) 1:a ändelsen tillsammans med verbet rirrikthu 

”vara sjuk, ha ont” kan då istället innebära att personen ifråga lider av ett bestående tillstånd 

”nuförtiden”. Men 1:a ändelsen tillsammans med ga- och verbet rirrikthu kan också användas 

för att markera att personen håller på att bli dålig, dvs denna konstruktion används med 

liknande verb för att ange att ett tillstånd inte uppnåtts till fullo. 

 

Imperfektiv aspekt uttrycks, som vi sett, väldigt ofta med hjälpverbet ga- i djambarrpuyŋu, 

men det intransitiva rörelseverbet marrtji ”att gå” verkar också kunna användas aspektuellt i 

stället för ga- om det används med icke-rörelseverb. Det kan inte förekomma tillsammans 

med ga- i detta hänseende. Exakt hur marrtji skiljer sig från ga- är inte känt, men Wilkinson 

glossar den ungefärligt med ”to go about (doing X)”. Marrtji kan visserligen användas 

tillsammans med alla sorters transitiva/intransitiva verb, men funktionerna varierar beroende 

på typ av verb. Liksom andra existentiella verb (sitta, ligga, stå, resas/höjas) kan det användas 

för att uttrycka existens. Dessa kan också användas för att ange samtidiga händelser – 

uttrycken av typen ”gick och klättrade”, ”satt och åt” o s v är vanligt.  (Wilkinson 1991: 369) 

 

Vi övergår nu till att studera perfektiv aspekt. Denna förutsätts gälla, enligt Wilkinson (1991: 

364), om ingen overt markering görs. Händelser med perfektiv aspekt i både realis och irrealis 

uttrycks med 3:e och 4:e ändelsen (dvs hjälpverbet ga- närvar inte), vilket kan ses som 

naturligt när man pratar om dåtid (realis respektive irrealis), men imperfektiv används fritt 

med alla ändelser, så ändelserna i sig fungerar inte självklart som aspektmarkörer (som de kan 

göra i närliggande språk).   
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Det finns också ett slags aspektuella partiklar i djambarrpuyŋu; bili, linygu och liŋgu  

(COMPLETIVES), som Wilkinson (1991: 367) menar betonar aktivitetens upphörande 

snarare än perfektiv aspekt (den senare definieras ofta som en inzoomning av hela händelsen 

inklusive början och slut, se t ex Givón 2001: 288ff). Wilkinson menar att det är snarare 

omarkerad perfektiv som står i opposition till den markerade imperfektiv än dessa partiklar. 

Ett argument för detta är att partiklarna förekommer så pass sällan jämfört med imperfektiv 

aspekt. (Wilkinson 1991: 364) 

 

Andra aspekter som kan uttryckas i djambarrpuyŋgu är återkommande, vanemässiga och 

generiska händelser, alltid ospecificerade (Wilkinson 1991: 347). Dessa uttrycks med 

partikeln ŋuli (HABITUALIS). Den kan användas tillsammans med både imperfektiv och 

perfektiv, och förekommer med 1:a, 2:a och 4:e ändelsen men inte med den 3:e vilket 

Wilkinson (1991: 347) menar hänger ihop med att ŋuli i grunden betecknar irrealis 

situationer. Ŋuli förkortas ofta till en klitika –li. Exempel på HABITUALIS ges i (34) från 

Wilkinson (1991: 347): 

 

 (34) ŋarra ŋuli ga rur’yun  

  1sg HAB/HYP IMPV-1:a get up/wake up-1:a

  

  munhawumirri yan bitjan bili 

  early morning EMPH ”always” 

  ’I always get up early in the morning’ 

 

Ytterligare ett sätt att uttrycka aspekt i djambarrpuyŋu är genom reduplicering av verbet, som 

bl a kan uttrycka iterativ aspekt (Wilkinson 1991: 368). 

 

3.1.5 Personmarkeringar och ordföljd 

Personböjningar (dvs huvudmarkering för grammatiska relationer på satsnivå) lyser helt 

enkelt med sin frånvaro, dvs vare sig person-, numerus-, genus- eller artighetsdistinktioner 

markeras på verben. Djambarrpuyŋu är istället ett kasusrikt språk med böjningsändelser direkt 

på subjekt, objekt osv för att markera dess roller (dvs dependensmarkering för grammatiska 

relationer). Huvudargumenten markeras för Agent ”A” (transitivt subjekt), Subjekt ”S” 

(intransitivt subjekt), Objekt ”O” (transitivt direkt objekt) och Indirekt Objekt ”IO” (transitivt 
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indirekt objekt). Kasussystemet är ett så kallat ”split-ergativt” system eftersom pronomen å 

ena sidan markeras med ett nominativt-ackusativt system (A/S vs O), medan icke-mänskliga 

nomen å andra sidan kodas efter ett ergativt-absolutivt system (A vs S/O), och sist men inte 

minst så kodas mänskliga nomen (samt icke-mänskliga nomen som betonas) och 

demonstrativa pronomen med ett tredelat ergativt-absolutivt-ackusativt system (A vs S vs O). 

(Wilkinson 1991: 140ff). Detta gäller för huvudargumenten, andra kasusändelser gäller för 

mer perifera roller. I Tabell 3 framgår vilka funktioner som gäller för de olika kasussuffixen i 

djambarrpuyŋu, såväl huvudroller som mer perifera roller (Wilkinson 1991: 131-139, 453, 

563). Dessa funktioner överensstämmer i princip även med de underordnade satsliknande 

konstruktioner som har kasussuffix som subjunktion (mer om dessa längre fram i avsnitten 

3.3.1 – 3.3.8).  

 
Tabell 3. Olika kasusroller i djambarrpuyŋu 

Kasus Funktion som 
huvudargument 

Funktion som perifert argument 
eller adnominell relation6

Nominativ (NOM) Subjekt (pronomen)  

Ergativ (ERG) Agent (nomen) Instrumentala 

Temporala (på icke-temporala nomen) 

Allativa (på ortsnamn) 

Ackusativ (ACC) Direkt objekt (mänskliga 
nomen och pronomen) 

 

Absolutiv (ABS) Subjekt (nomen) 

Direkt objekt (omänskliga 
nomen) 

 

Dativ (DAT) Indirekt objekt i ditransitiva, 
semitransitiva och 
adjektiviska satser 

Benefaktiva (komma till någons 
fördel) 

Purposiva (för visst syfte) 

Malefaktiva (ej komma till någons 
fördel) 

Possessiv 

Lokativ (LOK)  Platsangivande (OMÄNSKLIGA) 

Ablativ (ABL)  Riktning FRÅN något 
(OMÄNSKLIGA) 

Anger utgångspunkt 

                                                 
6 En ”adnominell relation” anger vilken relation som råder mellan två nomen, t ex possessiv, propriativ, privativ. 
Vid en ”relationell relation” anges en relation mellan ett nomen och ett verb. 
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Kasus Funktion som Funktion som perifert argument 
huvudargument eller adnominell relation6

Allativ (ALL)  Riktning MOT ett mål 
(OMÄNSKLIGA (pro)nomen, 
ortsnamn och spatiala ord). 

Perlativ (PERL)  Rörelse inom, omkring, över eller 
längsmed något; ”genom”, ”via” osv. 

Associativ (ASS)  Huvudordet ”associeras med” ordet 
som markeras; ”genuint/inherent 
associerad med”, ”karakteristisk för”, 
”som hör till”, ”pga av”, ”som har 
med X att göra”. 

Propriativ (PROP)  Ordet intill ”har” det markerade ordet 
(som egenskap). 

Privativ (PRIV)  Ordet intill ”saknar” det markerade 
ordet (som egenskap). 

Oblik (OBL)  Lokativ 

Allativ 

Ablativ  

Följeslagare/bihang 

(MÄNSKLIGA nomen, pronomen och 
demonstrativor) 

Possessiv 

Originativ (OR)  Anges på den kreativa källan till ett 
resultat/yttrande (mänskliga subjekt 
och objekt). 

Oblik stam (OBLS)  Främst som inskott före ytterligare 
ändelser bl a vid possessiv, används 
ordfinalt endast i en mycket begränsad 
kontext (när man lägger till det på 
barnets namn för att indirekt prata om 
barnets föräldrar). 

 

Kasussuffixens former är i stort sett desamma för nomen, pronomen och demonstrativa 

pronomen. Nominativ (NOM) och absolutiv (ABS) är omarkerade former, dvs nollsuffix 

gäller för dessa kasusformer. Övriga kasussuffix har overta former. Exempel (35) – (37) visar 

hur pronomen och nomen kodas som subjekt (markerade av mig med fetstil) respektive objekt 

(markerade av mig med understrykning), från Wilkinson (1991: 256, 141, 268). Notera 

särskilt exempel (37) där agentrollen realiseras dels med pronomen i nominativ (NOM) och 

dels med nomen i ergativ (ERG). 
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 (35) dhiyaŋ bala napurr bāpi nhāŋal gāthur 

  ”now” 1pl.NOM snake.ABS see-3:e today 

  ‘We saw a snake today’ 

 

 (36) yolŋu-ny dhu dhurrpara-m  dharpa-y 

  person-ACC FUT cover/go over-1:a tree-ERG 

  ‘a tree may cover, go over a person (when it falls)’ 

 

(37) ga ŋayi ŋuli djambatjŋu-y-nydja 

 and 3sg-NOM HAB hunter-ERG-PROM 

 

 marranha dhuwal doturrk ga duwal 

take/get-4:e PROX heart-ABS and PROX

  

binhdha 

  ribs-ABS 

  ’and the hunter takes/gets the heart and the ribs’ (from the animal) 

 

Subjektet, liksom objektet, är inte bundet till en viss position i satsen, vare sig det gäller 

huvudsats eller underordnad sats/satsliknande konstruktion. Visserligen är SOV (transitiva 

satser) och SV (intransitiva satser) den vanligaste ordföljden enligt Wilkinson (1991: 607) 

men ordföljden är fri och alla sorts ordföljder kan användas i språket. Dessutom behöver inte 

element inom verbfraser eller nominalfraser stå intill varandra eller uppträda i viss ordning, 

utan kan uppträda diskontinuerligt (Wilkinson 1991: 37, 299). 

 

När det gäller argumentens obligatoriska närvaro eller ej så gäller att subjekt (liksom objekt) 

helt enkelt inte är obligatoriska utan antas vara underförstådda om de utelämnas (Wilkinson 

1991: 561, 605). Se exempel på underförstått subjekt i exempel (38), från Wilkinson (1991: s. 

640).  

 (38) Ø  galku-n walalang    gurrma-nha-lil 

           wait         3pl-DAT    paddle-4:e-ALL 

  ‘(we) wait for them while they are paddling (looking for turtle) 
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På samma sätt är subjekt ingalunda ovanligt i underordnade konstruktioner av olika slag, som 

i exempel (39) taget ur Wilkinson (1991: 634). 

 

 (39) ŋayi mirithi-na-n             ŋarramurr-yi-n       [ nhanu-kal  

  3sg  INTENS-3:e-SEQ   angry-INCH-3:e         3sg-OBL 

   

gā-nhara-y                             mutika-y] 

bear(“drive”)(tr)-4:e-ERG      car-ERG 

  ‘S/he got very angry by his/her driving the car 

 

3.1.6 Diskurspartiklar för kronologisk markering 

Dessa består bl a av suffixet –Nydja (PROminence) som ofta används för att betona vikten av 

en viss konstituent som då ofta är framförställd. Det är inte obligatoriskt. Sedan finns suffixet  

–Nha (SEQuencesuffixet). Det senare är obligatoriskt om uttrycket det markerar är viktigt för 

att föra samtalet framåt. Det finns lite olika teorier om dessa markerar kronologisk och logisk 

följd, om händelserna sker samtidigt och/eller om det är tidsramen som fastslås. 

Diskurssuffixen kan användas med verbaler, nominaler och partiklar. (Wilkinson 1991: 121) 

 

3.1.7 Påståendepartiklar 

Dessa partiklar placeras oftast i början eller slutet av satsen, vanligast är initialt eller direkt 

efter position. Påståendemarkörerna modifierar satsens sanningsvärde eller möjlighet 

(Wilkinson 1991: 685).  

 

Både yaka (NEGative events) och bayŋu (Negative QUANTifier) används för att negera 

påståenden. Endast yaka kan användas för att negera imperativer (Wilkinson 1991: 356). Hur 

dessa samverkar med TMA-morfologin beskrevs i avsnitt 3.1.3 ovan. Wilkinson nämner 

allmänt för de underordnade konstruktioner som nedan kallas för ergativa, ablativa, lokativa, 

allativa, perlativa och dativkonstruktioner att de kan ha negerande partiklar, men specificerar 

inte ämnet mer än så (Wilkinson 1991: 631). Icke-verbala satser kan också negeras med 

CFACT yanbi (CounterFACTual) ”think/thought mistakenly that..”, ”it appeared that…” som 

fungerar som en sorts irrealis-partikel. I TMA-konstruktioner åtföljs yanbi med 2:a eller 4:e 

ändelsen. Placeras normalt satsinitialt, men kan ibland följa på andra element som ofta står 
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satsinitialt, t ex pronomen och negativa partiklar. Ofta inleder den komplementsatser till verb 

av typen ”tänka”, ”säga”, ”önska”, som i exemplet nedan (Wilkinson 1991: 686): 

 

 (40) ga  ŋanapurr-nydja ŋuli birrka’yu-n 

  and 1pl-PROM  HAB think-1:a 

 

  [yanbi ŋuli mārr galki, waŋa 

  CFACT HAB ”somewaht” near place 

 

  \yan barrku warray 

  EMPH far ”in fact” 

  ’we thought wrongly the place was quite close but it was far off’ 

 

En påståendepartikel som tvärtom förväntningarna understryker att ett påstående faktiskt 

gäller är warray ”indeed, in fact”. Den placeras oftast satsfinalt vilket illustreras i exemplet 

ovan. 

 

En partikel som kan modifiera antingen ett nominalt element eller en hel sats är mak  

”perhaps, maybe” som kan förekomma med all sorts TMA. Förekommer vanligen satsinitialt, 

gärna tidigt t ex efter negativa partiklar, pronomen eller demonstrativa pronomen, men kan 

också följa på andra element, och det händer att den hamnar sist. Talar om att påståendet har 

viss sannolikhet. Kan också fungera som disjunktion. (Wilkinson 1991: 688ff) I exempel (41) 

modifierar mak den underordnade konstruktionen (Wilkinson 1991: 662). 

 

 (41) mărr-nin’thu-rr ŋarra nhanu-kal 

  believe(semitr)-3:e 1sg 3sg-OBL 

 

  [ŋunhi mak ŋayi dhu rraku 

  TEXD(Sub) perhaps 3sg FUT 1sg-DAT 

 

ŋunhi bāyŋu-n bāy-lakara-ma-ny]  

  TEXD NEGQ-SEQ forgive-1:a-PROM 

  ‘I believed of her that she would not forgive me’ 
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Två partiklar som överlappar varandra är yuwalk ”true, truly, in fact” (alt. rumbal ”body”) 

och gal’ŋu ”truly, properly, correctly, sincerely”, men gal’ŋu betyder även att något är 

ordentligt/propert. Båda kan ses som adverb och kan som de ta diskurssuffix till skillnad från 

yanbi, warray och mak. I exempel (42) används yuwalk i den underordnade konstruktionen 

(Wilkinson 1991: 660). 

 

 (42) yaka ŋarra marŋgi wāŋa [wanhal 

  NEG 1sg know place where-LOC 

 

ŋayi ga nhina yuwalk wāŋa-ŋur] 

3sg IMPFV-1:a sit-1:a true place-LOC 

‘I don’t know the place where s/he really lives/is’ 

 

Bekräftelsemarkörer utgörs av partiklarna muka, ŋinhi och ŋi. De används ungefär som 

engelskans ”tag questions”. Muka används när man förväntar sig medhåll medan ŋinhi 

används när detta inte är självklart. Hur användningen av ŋi skiljer sig från dessa är inte klar. 

(Wilkinson 1991: 702ff) För exempel på muka se (32) ovan. 

 

3.1.8 Avledningsmorfologi 

Det finns ett nominaliseringssuffix i djambarrpuyŋu som Wilkinson talar om som homofon 

till 4:e ändelsen, dvs det är en slump att 4:e ändelsen som används som verbändelse för 

irrealis modus (nästan alltid) uttalas som nominaliseringsändelsen. Ibland får 4:e ändelsens 

allomorfer -nha, -nya eller –na vid nominalisering ett tillägg av –ra  vilket resulterar i 

ändelserna -nhara, -nyara eller –nara (vilket i själva verket indikerar att ändelserna kanske 

inte är homofona trots allt). Jämförelser med närliggande varieteter talar också för att det 

längre nominaliseringssuffixet är en kvarleva från en längre gemensam kognat (Wilkinson 

1991: 632). Alla verb kan nominaliseras (Wilkinson 1991: 300). I avsnitten 3.3.1 – 3.3.8 

kommer vi att se att nominaliseringssuffixet används för att bilda satsliknande konstruktioner 

som underordnas med hjälp av kasussuffix. 

 

Verbstammar kan modifieras genom att ta kausativt och/eller reciprokt/reflexivt 

avledningssuffix –mara- (KAUS) respektive –mi- (R/R). Nominala stammar kan dels 

verbaliseras med något av avledningssuffixen inkoativen –Thi (INCH), transitiviserare 1 –Ku- 
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(TRANS1), transitiviserare 2 –Tha/ya- (TRANS2) eller verbkonstruktören –(’)Thu- (VBZR), 

dels kan de ytterligare verbaliseras med det reciproka/reflexiva avledningssuffixet –mi- (R/R). 

Vissa avledningsprocesser kräver 1:a eller 4:e böjningsändelsen som inskott innan avledning 

kan göras. (Wilkinson 1991: 300) 

 

3.2 HUVUDSATSER I DJAMBARRPUYŊU 

Här presenteras de olika huvudsatser som förekommer i djambarrpuyŋu. 

  

3.2.1 Böjbara verb (Huvudverb i huvudsatser) 

Böjbara verb fungerar som huvudverb i självständiga påståenden av olika slag, frågor (som 

markeras med frågeintonation eller frågeord) och uppmaningar, men kan också underordnas 

utan att t ex någon underordnande konjunktion behövs. Majoriteten av alla verb i 

djambarrpuyŋu utgörs av böjbara verb, dvs de tar TMA-morfologi fullt ut (enligt avsnitt 3.1.1 

– 3.1.3 ovan) och har en argumentstruktur med 1-3 argument. Dessa fungerar som Agent, 

Subjekt, Objekt eller Indirekt Objekt (Wilkinson 1991: 561). De kasusmönster som 

förekommer är (Wilkinson 1991: 562, 564-570): 

 

S (NOM/ABS) 

 A – O (ERG/NOM – ABS/ACC) 

 A – IO (ERG/NOM – DAT) 

 S – IO (ABS/NOM – DAT) 

 S – O (ABS/NOM – ABS/ACC) 

 A – O – IO (ERG/NOM – ABL/ACC – DAT/OBL) 

 A – O – O (ERG/NOM – ABS/ACC – ABS) 

 

Kasusmönstret S används för intransitiva händelser eller förhållanden med mönstret A – O 

används för transitiva händelser och används alternativt med A – IO (Wilkinson 1991: 564, 

567). Kasusmönstret S – IO handlar ofta om förutsägande saker: om att inträda i känslo- och 

tanketillstånd eller hamna på platser (Wilkinson 1991: 567). Mönstret S – O används främst 

för reciproka/reflexiva förhållanden men även för att ange tidsperiod för händelse och för 

uttrycket ”prata ett språk/språket” (Wilkinson 1991: 567). Både A – O – IO och det mindre 
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vanliga mönstret A – O – O används med typiska ditransitiva verb som ”ge”, ”skicka”, ”ta 

ifrån”, ”berätta” osv (Wilkinson 1991: 569). 

Fullständigt böjda verb kan åtföljas av bl a hjälpverben ga- eller marrtji för att uttrycka aspekt 

(se avsnitt 3.1.4 ovan), temporala demonstrativa pronomen och TMA-partiklar (se avsnitt 

3.1.2 ovan). Alla element som anses höra till verbfrasen är antingen böjda på samma sätt som 

huvudverbet eller med andra ändelser som används endast för detta syfte (Wilkinson 1991: 

298ff). Enligt Wilkinson återfinns några tidsord endast med böjda huvudverb. Dessa är 

barpuru/yawungu ”yesterday/recently” och boŋgung ”future from tomorrow and onwards” 

(Wilkinson 1991: 299). Ordföljden i satsen är fri (se avsnitt 3.1.5 ovan). Eventuella 

diskurssuffix placeras sist på huvudverbet. Olika sorts påståendemarkörer som kan 

förekomma beskrevs i avsnitt 3.1.7 ovan. 

 

Uppmaningar med böjda verb böjs med 2:a ändelsen (men alltså utan futurummarkören dhu 

som förekommer med 2:a ändelsen för att beteckna framtid ”senare idag”), både för positiva 

och negativa uppmaningar (Wilkinson 1991: 360). Imperativa konstruktioner kan bara 

negeras med yaka (negeraren NEG), dvs inte med bayŋu (den negativa kvantifieraren NEGQ). 

Subjektet utelämnas normalt i imperativsatser, som i exempel (43), men det är inte omöjligt 

att uttrycka det, som i (44). (Jag vet inte om overt subjekt i imperativsatser har en begränsad 

placering, jag ser inte att något talar för det, men har heller inga fler exempel som talar emot, 

varför jag lämnar den frågan obesvarad.) Exempel (43) – (44) tagna ur Wilkinson (1991: 360 

och 661). 

 (43) yaka  waŋi! 

  NEG  talk-2:a 

  ’Don’t talk!’ 

 

 (44) waŋi             ŋanya            nhe-ny,         

                      speak(tr)-2:a  3sg-ACC      2sg-PROM   

 

  [ŋayi  dhu    rāli      marrtji] 

3sg   FUT   MVTTWD  go-1:a/2:a 

 ‘You tell her/him, (that) she/he is to come here’ 

 

Wilkinson (1991) nämner att mak ”perhaps/maybe” kan ingå i imperativkonstruktionen och 

uppfattas då lite mer som ett förslag än en uppmaning (Wilkinson 1991: 688ff): 
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 (45) way gurruŋ, nhe mak 

  Hey FZDC 2sg maybe 

 

  wandi’-wandi go ganydjarr 

  run-REDUP-2:a come here fast 

  ‘Hey gurrung, come on, run along quickly’ 

 

3.2.2 Oböjliga verbstammar 

Oböjliga verbstammar används främst av stilistiska skäl och som uppmaningar. De används 

självständigt bara om TMA, transitivitetsförhållanden och deltagare framgår av kontexten 

(Wilkinson 1991: 297). Dessa verbtyper kan inte avledas, samordnas inte med TMA-ord och 

fungerar inte som nominala morfem. Däremot kan de förekomma med diskurspartiklar 

(Wilkinson 1991: 117, 301).  

 

Även om de kan användas i självständiga konstruktioner, som i (46) från Wilkinson (1991: 

302), så förekommer de oftare tillsammans med ett vanligt böjbart huvudverb och fungerar då 

som en sorts ”stilistisk krydda”, som i exempel (47) från Wilkinson (1991: 396). Ordföljden 

är fri. Subjekt (nomen/pronomen) som uttrycks är nominativt bland de fyra exempel jag sett. 

Oböjliga verbstammar beskrivs ofta i ordböcker som synonym till böjningsbart verb utan att 

behöva ha en gemensam kognat och förekommer ofta tillsammans med sin synonym i samma 

sats, som i (47) nedan. Ett antal rotmorfem bland de böjningsbara verb som slutar på –thu 

alternativt –mara kan också användas som homofon oböjlig verbstam, t ex yarrup (av 

yarrupthu) ”descend, (to) go down”. Wilkinson verkar mena att inte heller dessa kan avledas 

(kanske för att de eventuellt inte har samma semantiska betydelse som rotmorfemet i den 

avledda varianten). Hon nämner inte hur många oböjliga verbstammar som finns, endast att 

hon ger några få exempel bland de många som finns listade. (Wilkinson 1991: 117, 301ff) 

 

 (46) gul-nha  nhe dhu 

  BVR”stop”-SEQ 2sg FUT 

 

ŋuli-ŋur-yi  larru-nha-ŋu  bulu-ny 

  TEXD-ABL-ANA look for-4:e-ABL/LOC  more-PROM 

  ‘And you stop from searching any more’ 
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 (47) bala dharr-nha  nhāma ŋanya  

  then BVRsee-SEQ see-1:a 3sg-ACC

  

  dhurrpa-n,  yol yan galarrwuy-nha bāru 

  imprint-SEQ “huge” proper name-SEQ crocodile 

  ‘Then we saw an imprint from a huge Galarrwuy crocodile’ 

 

Wilkinson (1991) anger inte om oböjliga verbstammar kan förekomma med påstående-

markörer, men nämner under avsnittet om interjektioner några uttryck som utgörs av oböjliga 

ord som fungerar som uppmaningar. Eventuellt är även dessa oböjliga verbstammar. Bland 

dessa finns exempel där de förekommer med mak ”perhaps”, som i (48) nedan (Wilkinson 

1991: 707). 

 (48) yo yo gatju mak nhuma 

  yes yes go ahead perhaps 2dl/pl 

  ‘OK. You go ahead then’ 

3.2.3 Oböjliga låneverb 

Ytterligare en grupp av oböjliga verb finns som kan användas som predikat i självständig 

konstruktion. Liksom oböjliga verbstammar kan de inte avledas men fungerar i övrigt som 

vanliga böjbara verb, de tar t ex hjälpverb (som TMA-böjs) och TMA-ord och förknippas med 

särskilda kasusmönster. Dessa ca 15 verb utgörs främst av austronesiska låneord (t ex djăma 

”work, make, do (tr)”, fungerar även som substantiv) och engelska/kriolska låneord (t ex 

riŋimap ”ring up (semitr)”). (Wilkinson 1991: 297, 301, 307ff). 

 

3.2.4 Substantiviska predikativ 

De relationer som uttrycks av denna typ av självständiga satser är identifiering, egenskaper 

som tillskrivs någon/något, platsangivande, ägande och benefaktiva/orsakande relationer 

Wilkinson (1991: 549). Generellt gäller att substantiviska predikativ består av ett nomen samt 

ett predikativ, som i (49), från Wilkinson (1991: 550).  

 

 (49) ga  ŋarra-ny wāŋa-wataŋu 

  and 1sg-PROM land-OWNR 

  ‘I am a land owner’ 
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Här finns alltså ett nominativt subjekt som kombineras med andra nominala element. Vi 

erinrar oss här att adjektiv inte finns som ordklass i djambarrpuyŋu, utan egenskaper som 

”röd”, ”kall” osv är formellt nominaler. Predikativet kan ta kasussuffix och vissa adnominella 

suffix (Wilkinson 1991: 550). TMA-morfologi och hjälpverb förekommer inte, däremot kan 

TMA vid behov specificeras med tidsord och partiklar (t ex barpuru ”yesterday/recently” och 

dhu (FUT), balaŋ (IRR) och ŋuli (HAB)) eller med tempusböjda demonstrativa pronomen 

som signalerar ”nu” eller ”icke-nu” (Wilkinson 1991: 550). Inga av dessa markörer kan dock 

förekomma med nominaler som betecknar tillstånd och egenskaper, t ex som i (51).  Däremot 

kan de avledas med inkoativsuffixet (-Thi) och kan då förekomma med alla sorters TMA-

markörer (Wilkinson 1991: 377).  

 

Substantiviska predikativ betraktas av Wilkinson som imperfektiva, nutida och realis per 

default utan grammatiska markörer. De kan negeras med yanbi (CFACT) ”mistakenly 

thought”, yaka (NEG) och bayŋu (NEGQ) (Wilkinson 1991: 550). Diskurspartiklar kan 

användas, vanligt är –Nydja (PROM) på argumentet, mindre vanligt men förekommande är –

Nha (SEQ) på predikativet. Ordföljden är fri. Nominala uttryck kan expanderas till en 

underordnad sats eller satsliknande konstruktion (Wilkinson 1991: 550). Exemplen i (50) – 

(51) är från Wilkinson (1991: 553, 697). 

  

 (50) yaka  ŋayi  djama-miriw 

  NEG  3sg  work-PRIV 

  ’S/he is not without work’ 

 

 (51) ga ŋunhi nhe nyumukuniny 

  And TEXD 2sg small 

  yan… 

  EMPH 

  ’And when you were still/just small’ 

 

3.2.5 Adjektiviska predikativ 

Det finns egentligen inte adjektiv som egen ordklass i djambarrpuyŋu, men det finns några 

ord som agerar i gränslandet mellan substantiv och verb. Nominala egenskaper är att de kan 

kasusböjas i enlighet med det nomen de modifierar (och kan då ses som substantiv). Vidare 
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kan de avledas med endera -Thi (INK) eller –Ku (TRANS1). (Wilkinson 1991: 558ff) Det 

finns bara tre sådana ”adjektiv” som också fungerar som självständiga predikativ, men de 

används mycket ofta i vardagen. De är förknippade med argumentstrukturen S-IO 

(ABS/NOM – DAT), samma som för huvudsatser med böjbara verb som uttrycker känslor 

och mentala tillstånd (se avsnitt 3.2.1). Adjektiven i fråga är djāl/duktuk ”want, like, desire, 

love”, marŋgi/marrpuy ”know, be familiar with, know how to use, know about” samt dhuŋa 

”be ignorant of, be unfamiliar with, not know how to use, not know about”. Exempel (52) från 

Wilkinson (1991: 558): 

 

 (52) dhuŋa  ŋarra  yan  dhuwal    

  ignorant  1sg  EMPH  PROX 

 

  ŋuriki-yi-ny   djāma-w 

  TEXD.DAT-ANA-PROM work-DAT 

  ‘I am ignorant about doing that kind of thing’ 

 

Det är alltså adjektivets komplement som böjs i dativ. Det dativmärkta komplementet kan 

vara antingen ett nominalt uttryck eller utgöras av en underordnad sats eller satsliknande 

konstruktion (Wilkinson 1991: 557).  

 

Det finns inga exempel på att adjektiviska predikativ kan utelämna subjektet, möjligen för att 

predikatet ska tolkas ha argumentstruktur och inte tolkas som motsvarande substantiv. Å 

andra sidan borde det inte spela någon roll så länge kasusmönstret S – IO kan sägas följas, 

som i exempel (53) där marŋgi ”vetskap/veta/viss” i samma mening används både med och 

utan kasusböjning för propriativ utan någon semantisk skillnad; ”ngn har vetskap om ngt/ngn 

är viss om ngt” respektive ”ngn vet ngt/ngn är viss om ngt” (Wilkinson 1991: 648): 
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 (53) wiripu-ny  balanda mala marŋgi-mirr

  certain-PROM white person PL know-PROP 

 

latjin-gu   luka-nhara-w,  […] \ 

 mangrove worm-DAT eat-4e-DAT 

 

lurrkun’  marŋgi-ny   luka-nhara-w, ga 

 few/three know-PROM eat eat-4e-DAT and 

 

djal-nydja  luka-nhara-w,  […] 

  want-PROM eat-4e-DAT 

 

’There are some white people who know about eating mangrove 

worms […]. A few have eaten (them) and like eating (them), […].’ 

 

Adjektiviska predikativ böjs inte med TMA-morfologi och samordnas inte heller med TMA-

partiklar (t ex balaŋ (IRR) eller dhu (FUT)) eller med hjälpverbet ga- (IMPV). Jag har inte 

sett något exempel på adjektiviska predikativ som specificeras med vare sig tidsord eller 

temporala demonstrativa pronomen, men det går att tolka Wilkinson som att det är möjligt (då 

detta beskrivs allmänt för icke-verbala predikativ). Jag drar tills vidare slutsatsen att inga 

TMA-markörer förekommer med dessa konstruktioner, men med reservationen att det 

behöver bekräftas. Ordföljden är fri.  Subjektet uppträder i nominativ (Wilkinson 1991: 559). 

Bland de påståendemarkörer som adjektiviska predikativ förekommer med gäller åtminstone 

mak ”perhaps, maybe”, muka ”PRT-OK” (bekräftelsepartikel), den negativa partikeln yaka 

(NEG) samt ett exempel med bayŋu (NEGQ). Exempel (54) med muka, från Wilkinson 

(1991: 558). Exempel med yaka har getts ovan i (42). 

 

 (54) nhă muka nhe-ny djăl 

  What PRT-OK 2sg-PROM want 

 

  [marngi-thi-nyara-w-nydja  dhăruk-ku-ny] 

  know-INCH-4:e-DAT-PROM word-DAT-PROM 

  Do you want to learn about words (i.e. reading and writing)? 
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3.3 UNDERORDNADE SATSER OCH SATSLIKNANDE KONSTRUKTIONER I 

DJAMBARRPUYŊU 

I kommande avsnitt 3.3.1 – 3.3.8 beskrivs de olika satsliknande konstruktioner som finns i 

djambarrpuyŋu. Gemensamt för dessa är att det ingående verbet nominaliserats genom att dess 

verbstam suffigerats med en homofon till 4:e ändelsen (som beskrevs i avsnitt 3.1.8 ovan). I 

den morfematiska översättningen används därför, i likhet med Wilkinson (1991), beteckningen 

”4:e” för att markera nominaliseringssuffixets realiseringar –nha, -nya, -na, -nhara, -nyara 

eller -nara. Utöver detta suffix tillkommer kasussuffix som fungerar som subjunktion och som 

anger vilken funktion den satsliknande konstruktionen har. Funktionen liknar den roll som 

kasussuffixet uttrycker för argument i huvudsats. Kasussuffixet markeras normalt på alla 

konstituenter som ingår i den satsliknande konstruktionen. Verbstammens argument kan oftast 

uttryckas overt, men TMA-markörer förekommer inte alls. (Wilkinson 1991: 628, 632, 650) 

 

Därefter, i avsnitten 3.3.9 – 3.3.13, beskrivs olika underordnade satser som används i 

djambarrpuyŋu. Dessa kan på det stora hela ses som underordnade huvudsatser (främst sådana 

med böjbara verb), frånsett eventuell markör för underordning (t ex konjuktion eller 

subjunktion). Subjekts- och objektsmarkeringar samt TMA uttrycks på samma sätt som i 

motsvarande huvudsats. (Wilkinson 1991: 655) 

 

3.3.1 Ergativa satsliknande konstruktioner (ERG -Thu) 

Dessa uttrycker orsak/tillvägagångssätt eller tidsangivelse (Wilkinson 1991: 634-636). 

Verbstammen suffigeras med nominaliseringssuffixet ”4:e ändelsen” och kasusböjs därefter 

med ERG-suffix. Konstruktionen kan inte fungera självständigt och förekommer inte med 

TMA-morfologi eller TMA-markörer (Wilkinson 1991: 628, 632). Argument kasusböjs med 

OBL- (oblikt kasus), OR- (originativ) eller med ERG-suffix. Ordföljden är fri, utom för 

demonstrativt pronomen som placeras initialt. Den senare är också den enda konstituent som 

inte måste placeras intill de övriga i konstruktionen (Wilkinson 1991: 636). Exempel på ERG-

konstruktion har vi redan sett i exempel (39) ovan. 

 

ERG-konstruktioner som anger tid har en begränsad användning till en mängd uttryck som 

specificerar när under dygnet något sker, typ ”i gryningen”, ”i skymningen” osv. Dessa 

konstruktioner har alltid solen eller natten som underförstått subjekt (om det ej uttrycks 

overt), och uttryckt subjekt representerar ofta en del av detta, t ex solens rumpa/hand/ben osv. 
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Subjekt som placeras efter verbkonstituenten kasusböjs (ERG) medan det förblir oböjt om det 

placeras före, som i exempel (55) nedan. (Wilkinson 1991: 635) 

 

 (55) walu  gari-nyara-y 

  sun  enter(intr)-4:e-ERG 

  ’at sunset’ 

3.3.2 Lokativa satsliknande konstruktioner (LOC -Ŋur) 

Förutom platsangivande funktion, som Wilkinson (1991: 637) menar att exempel (56) nedan 

ska ge en känsla av, skiljer sig inte denna typ av underordnad konstruktion syntaktiskt från en 

ABL-konstruktion (nästa avsnitt) eftersom kasussuffixen är homofona (Wilkinson 1991: 636). 

Mer om syntaktiska egenskaper ges därför i avsnittet som följer om ABL-konstruktioner.  

 

 (56) bāyŋu-n dhuwal yolŋu’-yulŋu  

  NEGQ-SEQ PROX person-REDUP 

 

  warrpam’-nha  ŋunha-n bala  

  all-SEQ  DIS-SEQ MVTAWY 

 

maranhu.gă-nha-ŋur-a 

  hunting-4:e-LOC-SEQ 

  ‘There are no people here, they are all away there hunting’ 

 

3.3.3 Ablativa satsliknande konstruktioner (ABL -Ŋur) 

Dessa satser uttrycker upphöranden av olika slag (av det som uttrycks i ABL-konstruktionen), 

som i exempel (57) nedan från Wilkinson (1991: 637), eller hur länge ett tillstånd gällt 

(Wilkinson 1991: 637ff). 

 

 (57) mukthu-rr yatju-na-ŋur 

  be quiet-2:a yell (tr)-4:e-ABL/LOC 

  ‘Stop yelling!’ 
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Den ingående verbstammen har nominaliserats med ”4:e ändelsen”, och kasusböjs därefter 

med ABL/LOC (Wilkinson 1991: 628). Konstruktionen fungerar inte självständigt och 

förekommer inte med TMA-morfologi eller TMA-markörer (Wilkinson 1991: 632). 

Argument markeras med OBL- eller med ABL/LOC-suffix. Ordföljden är fri med undantag 

för eventuellt demonstrativt pronomen och ordet för ”efter”, dhurrwaraŋur/dhāŋur [mouth-

ABL/LOC], i de fall ABL-konstruktionens händelse föregick huvudsatsens händelse. Dessa 

placeras satsinitialt. Alla ingående element utom eventuellt demonstrativa pronomen placeras 

intill varandra. (Wilkinson 1991: 639) 

 

3.3.4 Allativa satsliknande konstruktioner (ALL -Lil) 

ALL-konstruktioner uttrycker riktning mot aktivitet (avsikt), se exempel (58) nedan från 

Wilkinson (1991: 639), eller parallella aktiviteter, som i exempel (38) ovan.  

 

 (58) ga ŋayi-ny ŋuli yarrupthu-n  

  and 3sg-PROM HAB go down (to sea)-1:a 

 

  ganybu-lil-a   dharpu-nha-lil 

  net-ALL-SEQ sew-4:e-ALL 

  ‘and she would go down to sew nets’ 

 

Verbstammen tar nominaliseringssuffixet (som är homofon med 4:e ändelsen) och kasusböjs 

därefter med ALL-suffix (Wilkinson 1991: 628). Konstruktionen kan inte fungera 

självständigt och förekommer inte med TMA-morfologi eller TMA-markörer (Wilkinson 

1991: 632). Endast O-argument uttrycks overt i ALL-konstruktionen. Objekt markeras alltid 

med ALL-suffix. Ordföljden för ALL-konstruktionerna varierar. De ingående konstituenterna 

är alltid placerade intill varandra. (Wilkinson 1991: 640) 

 

3.3.5 Perlativa satsliknande konstruktioner (PERL -Kurr) 

PERL-konstruktionen uttrycker samtidig händelse med huvudverbet, eller fungerar som 

sättsadverbial (Wilkinson 1991: 641). Verbstammen tar nominaliseringssuffixet (4:e) och 

kasusböjs därefter med PERL-suffix (Wilkinson 1991: 628). Konstruktionen kan inte fungera 

självständigt och förekommer inte med TMA-morfologi eller TMA-markörer (Wilkinson 
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1991: 632). Argument böjs med OBLS+PERL-suffix eller med enbart PERL-suffixet 

(Wilkinson 1991: 642). Ordföljden i dessa konstruktioner är normalt fast, med det 

nominaliserade verbet sist, och dess konstituenter placerade intill varandra (Wilkinson 1991: 

642). Exempel (59) nedan från Wilkinson (1991: 641). 

 

 (59) marŋgi-thi-n \  ŋuliwiyak    

  know-INCH-2:a-SEQ TEXD(PERL)-2:a  

 

  ŋarra-kalaŋa-wurr dhāruk-kurr \  ga 

  1sg-OBLS-PERL word-PERL  and 

 

rom-lakara-nha-wurr 

  law-tell-4:e-PERL 

  ’(the two) will learn through my words and telling of the law’ 

 

3.3.6 Satsliknande dativkonstruktioner (DAT -Ku) 

Dativkonstruktionerna är de vars användning enligt Wilkinson varierar mest (Wilkinson 1991: 

642). Dels kan de ha perifera roller där de uttrycker huvudsatsens syfte eller orsak, dels kan 

de fungera som komplementsats (argument i huvudsats). Som komplementsatser förekommer 

de med semitransitiva och transitiva verb, och även med substantiviska och adjektiviska 

predikativ (Wilkinson 1991: 648). I exempel (60) nedan, från Wilkinson (1991: 650), fungerar 

mārra-nhara-w ŋula nhaku ”to get something” som objekt till wāwunku-m ”promised”.  Se 

även exempel (53) och (54) ovan där det adjektiviska predikativet djăl eller marŋgi tar en 

satsliknande dativkonstruktion som indirekt objekt. Dativkonstruktion kan också användas för 

att ange att tiden är kommen för händelse som anges i huvudsats (Wilkinson 1991: 645). 

 

 (60) ŋunhi        yawungu       ŋarra      nhuna         wāwunku-m, 

  TEXD     “yesterday”    1sg         2sg.ACC     promise(tr)-1:a      

 

[mārra-nhara-w       ŋula nhaku] 

  get/take-4:e-DAT   [INDEF2 what] “something”.DAT 

‘that which I promised you yesterday, to get something’ 
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Den underordnade satsliknande DAT-konstruktionens verbelement kan i sin tur uttrycka 

huvudargumenten S, A, O och IO och perifera roller av temporal eller allativ (riktning mot 

mål) natur. DAT-konstruktionens huvudargument böjs alltid med DAT-suffix (Wilkinson 

1991: 643). DAT-konstruktionens verbstam är suffigerad med nominaliseringssuffixet (4:e) 

och är sedan kasusböjt med DAT-suffix (Wilkinson 1991: 628). Konstruktionen kan inte 

fungera självständigt och förekommer inte med TMA-morfologi eller TMA-markörer 

(Wilkinson 1991: 632). Ordföljden är fri men oftast V-final och DAT-konstruktionerna 

återfinns ofta med intilliggande konstituenter även om diskontinuerligt argument kan 

förekomma (Wilkinson 1991: 649ff).  

 

3.3.7 Associativa satsliknande konstruktioner (ASS -Puy) 

Dessa konstruktioner har en funktion som påminner om relativsatser – en nominal kan 

preciseras med hjälp av den associativa konstruktionen (Wilkinson 1991: 452ff, 475). ASS-

konstruktionen består oftast av den minimala konstruktionen verbstam+4:e+ASS som 

modifierar ett nominalt huvudord som är S eller O i huvudsats (Wilkinson 1991: 464), som i 

exempel (61) nedan från Wilkinson (1991: 467). ASS-konstruktioner vars huvudord har rollen 

A, IO eller Loc får tillägg av kasussuffixen ERG, DAT eller LOC (Wilkinson 1991: 464).  

 

 (61) ŋarra ŋanya nhā-ŋal djatthu-na-wuy  

  1sg 3sg-ACC see(tr)-3:e chop(tr)-4:e-ASS 

 

  gāyi-puy 

  tree-ASS 

  ’I saw her chopping a tree’  

(O i huvudsats ko-refererar med utelämnat S i underordnad ASS-

konstruktion) 

 

Verbstammen tar nominaliseringssuffixet ”4:e” och därefter ASS-suffix (Wilkinson 1991: 

628). Konstruktionen kan inte fungera självständigt och förekommer inte med TMA-

morfologi eller TMA-markörer (Wilkinson 1991: 632). Konstruktionens underliggande 

argument som ev uttrycks overt böjs med ASS-suffix eller OR-suffix (Wilkinson 1991: 465, 

468, 475). ASS-konstruktionens konstituenter placeras intill varandra i obestämd ordning. 
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3.3.8 Propriativa och privativa satsliknande konstruktioner (PROP -mirr(i-)) och (PRIV 

-miriw) 

Dessa konstruktioner modifierar ett nominalt huvudord i huvudsatsen som associeras med 

(eller specificeras utifrån) det underordnade verbets egenskap. PROP-suffixet -mirr(i-) anger 

att egenskapen finns medan PRIV-suffixet –miriw anger avsaknad av den. (Wilkinson 1991: 

428, 441) Dessa står inte nödvändigtvis i motsatt relation till varandra (Wilkinson 1991: 442). 

Dessa konstruktioner förväntas inte förekomma med TMA-morfologi eller TMA-markörer 

även om Wilkinson (1991) inte anger det uttryckligen. 

 

PROP- och PRIV-fraser utgörs av högst två konstituenter som då alltid placeras i samma 

ordning intill varandra varvid endast den andra konstituenten suffigeras med 

nominaliseringssuffix (4:e), PROP/PRIV-suffix samt ev kasussuffix (Wilkinson 1991: 433): 

 

 (nominalt huvudord) verbstam+4:e+PROP/PRIV+(ev kasussuffix) 

 

Frasens huvudord är oftast O-argument till PROP/PRIV-frasen, men kan enligt Wilkinson 

(1991: 433) även vara S-argument eller inget argument alls. Jag har inte sett några exempel på 

att det nominala huvudordet kan utgöras av ett pronomen. I exempel (60) fungerar rrupiya 

’money’ som O till verbstammen i PROP-konstituenten, och hela PROP-konstruktionen 

modifierar wāŋa ’place’ i huvudsatsen (Wilkinson 1991: 434): 

 

 (62) dhuwana rrupiya bilmara-nha-mirr-nydja wāŋa 

  here-SEQ money turn(tr)-4:e-PROP-PROM place 

  ‘here’s the money-changing place’ 

 

En skillnad mellan PROP- och PRIV-konstruktionen är att den senare även kan fungera 

självständigt. Den uttrycker då en mindre artig negativ imperativ, som i (63) från Wilkinson 

(1991: 446). 

 (63) luka-nha-miriw-nha, dhuwali-yi-ny dhulŋuŋu-n

  eat-4:e-PRIV-SEQ there-ANA-PROM          assigned-SEQ 

 

ŋatha 

food 

’Don’t eat (it), that food is for someone else’ 
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3.3.9 Ŋunhi-satser 

Konstruktioner som inleds med det oböjda demonstrativa pronomenet ŋunhi fungerar som 

underordnade relativsatser eller konditionalissatser, de kan uttrycka logiska följder, avsikt 

eller orsak (Wilkinson 1991: 656-659). Ŋunhi-konstruktionens temporala funktion kan 

förtydligas genom att i huvudsatsen tillfoga tidsord som bala ”sen”, yurrnha ”och då/sen”, 

med diskurssuffixet –Nha (SEQ) som markerar kronologisk och logisk följd. (Wilkinson 

1991: 658, 121). Logiska följder (konditionalis) kan alternativt konstrueras med ŋuli 

(HAB/HYP) i stället för ŋunhi (Wilkinson 1991: 659). 

 

ŋunhi-satsen placeras oftast efter huvudsatsen utom om de har temporal/logisk funktion 

(Wilkinson 1991: 656, 658). De tar TMA-morfologi fullt ut. TMA-markörerna behöver inte 

vara desamma som i huvudsatsen, d v s de kan vara temporalt oberoende huvudsatsen. Overta 

argument markeras på samma sätt som i självständiga satser. Alla typer av argumentroller kan 

förekomma.  Ŋunhi–konstruktionerna konstrueras alltså som en huvudsats med böjbart verb 

förutom att den inleds av subjunktionen ŋunhi som markerar underordning (Wilkinson 1991: 

656). Nedanstående exempel visar på en relativsats (64), från Wilkinson (1991: 657). 

 

 (64) ŋuriki ŋarra djăl guya-w [ŋunhi 

  TEXD-DAT 1sg want fish-DAT TEXD(Sub) 

 

darrkthu-rr d…-nha] 

bite-3:e person’s nam-ACC 

’I want the fish that bit D’ 

3.3.10 Satser med inledande interrogativt/obestämt pronomen 

Denna satstyp kan fungera antingen som självständig fråga/interjektion eller som underordnad 

sats. I det senare fallet fungerar de som komplementsats, se exempel (65) nedan från 

Wilkinson (1991: 661), som rumsadverbial eller relativsats.  

 

 (65) ŋarra  dhu dhā-birrka’yu-n ŋanya 

  1sg FUT ask(tr)-1:a  3sg-ACC 

 [nhātha  ŋunhi  dhu  rom     dhawar’yu-n] 

‘when’ TEXD(Sub) FUT law finish-1a 

‘I will ask him when the ceremony will finish’ 
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Strukturellt fungerar dessa konstruktioner på samma sätt som huvudsatser med böjbart verb 

när det gäller TMA-morfologi, argumentmarkering och möjliga argumentroller (Wilkinson 

1991: 656). Det interrogativa/indefinita pronomenet placeras alltid initialt i underordnad sats 

(utom i ett fåtal fall då ŋunhi finns med och står initialt - observera dock omvänd placering av 

ŋunhi och nhātha ”when” i exempel (65) ovan) och är kasusmarkerat så att dess funktion i 

konstruktionen blir klar (till skillnad från ŋunhi som aldrig är kasusmarkerad. (Wilkinson 

1991: 659) De interrogativa/indefinita pronomina används som frågeord i självständiga frågor 

och interjektioner. De placeras satsinitialt för interjektioner och oftast även för frågor 

(Wilkinson 1991: 622-627). 

 

Följande interrogativa/indefinita pronomen kan användas som subjunktioner: nha 

”vad/något”, nhaliy ”vad-ERG(A)”, wanha ”var/någonstans”, wanhal ”var-LOC”, 

wanhawal/nhakurr ”vart-ALL”, wanhaŋur ”var-ABL”, wanhawitja ”göra på vilket sätt 

(’PERL’)”, nhatha/nhaliy ”när”, nhaltja ”göra vad/hur”, nhathinya ”var hur/hursom 

(adnominal)”, nhaku ”vad-DAT” och nhamunha ”hur många”  (Wilkinson 1991: 659). 

 

3.3.11 Satser med inledande underordnande konjunktion 

Även dessa har samma strukturella egenskaper som huvudsatser med böjbart verb, men 

medan ŋunhi fungerar som en allmän bisatsannonsör med varierande funktioner så innebär 

varje typ av underordnande konjunktion en viss typ av adverbiell bisats (Wilkinson 1991: 

655). Följande konjunktioner används: mārr/marr ”så att” bildar avsiktsbisatser, placeras 

satsinitialt och följs ibland av ga ”och” (Wilkinson 1991: 668), bili/liŋgu/linygu 

”eftersom/därför att” bildar förklaringsbisatser, placeras satsinitialt (Wilkinson 1991: 668ff), 

bay/ban ”så fort som” bildar villkorsbisatser, placeras satsinitialt, placerad efter balaŋ (IRR) 

eller ŋuli (HAB) så blir betydelsen snarare ”så att inte” respektive ”ifall” (Wilkinson 1991: 

669ff), yurr ”men/och (samtidigt), dessutom” är alltid satsinitial och kontrasterar föregående 

sats med ett relaterat eller helt nytt ämne som samtidigt gäller (Wilkinson 1991: 671), och 

yurrnha ”och sen” är oftast satsinitial och består troligen av yurr+SEQ -Nha, anger händelse 

som sker efter huvudsatsen och kan placeras före eller efter denna (Wilkinson 1991: 673).  
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3.3.12 Komplementsatser 

Vi har redan sett i avsnitt 3.3.6 ovan att satsliknande DAT-konstruktioner kan fungera som 

komplementsatser. Även ŋunhi-satser och satser som strukturellt är likvärdiga med 

huvudsatser av olika slag (åtminstone böjbara verb och substantiviska predikativ) kan 

underordnas och fungera som komplementsatser till både verbala, substantiviska och 

adjektiviska predikativ (liksom satsliknande DAT-konstruktioner kan göra). 

Komplementsatser förekommer där det är semantiskt lämpligt för predikatet att ha ett 

påstående som argument. Predikaten är av typen ”berätta”, ”säga (ngt till ngn)”, ”fråga”, 

”veta”, ”komma på”, ”glömma”, ”veta”, ”vilja/önska” (Wilkinson 1991: 664ff). Ett exempel 

med det adjektiviska predikativet ”glömma” som tar komplementsats med böjbart verb ges i 

(66) från (Wilkinson 1991: 661). 

 

 (66) yaka ŋarra nhuŋu duktuk  

  NEG 1sg 2sg-DAT want 

 

  [nhe  dhu dhuwal mengu-m] 

  2sg FUT PROX forget(tr)-1:a 

  ‘I don’t want you to forget this’   

 

I exempel (67) utgörs komplementsatsen av ett substantiviskt predikativ (Wilkinson 1991: 

663): 

 (67) ŋarra-kal  wāwa-’mirriŋu-y ga

  1sg-OBL(Poss) brother-KINPROP-ERG IMPV-1:a 

 

  guyaŋa   [bāyŋu-n gapu-ny   guyiŋarr] 

  think(tr)-1:a  NEGQ-SEQ water-PROM   cold 

  ‘My brother thought the water was not cold’ 

 

Komplementsatser används också för att återge indirekt tal. Ett exempel på det med en ŋunhi-

sats som komplementsats har vi sett ovan i exempel (65). Ett annat exempel på indirekt tal såg 

vi i exempel (44) i avsnitt 3.2.1 ovan. I det fallet är det en huvudsats med böjbart verb som 

har underordnats. 
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3.3.13 Gam’-konstruktioner 

Gam’-konstruktioner används för att återge direkt tal. Det återgivna talet kan ses som en 

underordnad huvudsats inledd och/eller avslutad med direkttalspartikeln gam’ och/eller verbet 

bitja- ”do/be thus”, men ingendera är obligatorisk. De används tillsammans med predikat av 

typen ”tala”, ”berätta”, ”fråga”, ”höra” och ”tänka”. Exempel på återgivet direkt tal med 

respektive utan gam’-partikel ges i exempel (68) och (69) från (Wilkinson 1991: 676). 

 

 (68) lakara-m ŋayi ga ŋanapurruŋ-gal 

  tell-1:a 2sg IMPV-1:a 1pl-OBL 

 

  ŋama-y dhāwu bitja-n gam’ 

  M(Z)-ERG news do thus-1:a PRES 

 

  [mārra’-marra-ŋ ŋarra dhu boŋguŋ…] 

  get/take-REDUP-2:a 1sg FUT “tomorrow” 

  ‘Mom told us her news thus “I will be getting…” 

 

 (69) ŋayi-ny nhuŋu dhu yolŋu wanga    

  3sg-PROM 2sg-DAT FUT person speak-1:a  

 

  […] 

“…” 

‘A person will say to you “…”’ 

 

4. DISKUSSION 

Här kommer först att utrönas om en finithetsdistinktion alls finns i djambarrpuyŋu. Därefter 

diskuteras eventuella samband mellan de grammatiska kriterier som undersökts. 

 

Om vi utgår ifrån att finita former kan utgöras av sådan verbmorfologi som markerar tempus, 

aspekt, modus och personer så kan man säga att det finns en finithetsdistinktion i språket om 

dessa former samtidigt är begränsade till vissa konstruktioner (annars handlar det inte om en 

distinkt användning). Av dessa typer av finita morfologiska former finns i djambarrpuyŋu 

endast den tvådimensionella verbändelse som samtidigt anger dels tempus (nutid, dåtid, 
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framtid) och dels modus (realis eller irrealis). Denna tvådimensionella verbändelse förknippas 

med vissa konstruktioner men inte med andra. I Tabell 4 nedan, i andra kolumnen, framgår 

vilka konstruktioner som tar TMA-morfologi (dvs markerar för tempus och realis/irrealis  

modus), nämligen satser med böjbara verb, ŋunhi-satser, satser med inledande 

interrogativt/obestämt pronomen eller med inledande konjunktion7. Samtliga dessa kan också 

uttrycka aspekt med hjälpverbskonstruktion. Hjälpverbet böjs i överensstämmelse med 

huvudverbets böjning. De oböjliga låneverben kan också ta hjälpverb som böjs som om 

huvudverbet hade varit böjt efter ett visst tempus och modus. 

 

Vad gäller personböjningar så finns inte sådana alls i djambarrpuyŋu och inte heller aspekt 

uttrycks genom morfologi på huvudverbet (utan med hjälpverbskonstruktion). Med en 

traditionell finithetsdefinition där man nöjer sig med att minst en av kategorierna tempus, 

modus, aspekt och personer uttrycks i språket i form av verbmorfologi så kan man ändå säga 

att det finns en finithetsdistinktion i djambarrpuyŋu. På sätt och vis kan det vara mindre 

förvirrande att välja att behålla etiketten ”finit” för ett antal egenskaper utan krav på att dessa 

är beroende av varandra eller en överordnad finit egenskap. Å andra sidan kan det vara 

vilseledande och därmed opedagogiskt att gruppera egenskaper utan en god vetenskaplig 

grund. För att skapa förståelse för och berättiga begreppet ”finit” är det därför också viktigt att 

studera eventuella samband mellan grammatiska egenskaper (traditionella såväl som andra) 

för att se om en modifierad indelningsgrund för ”finita egenskaper” är mer motiverad än den 

traditionella.  

 

Vi fortsätter med att studera förekomst av andra TMA-markörer än verbmorfologi. I tabellens 

tredje kolumn (Tabell 4 nedan) ser vi att de fem konstruktioner som tar TMA-morfologi även 

kan använda sig av andra TMA-markörer, nämligen temporala demonstrativa pronomen som 

anger ”nu” eller ”inte-nu”, tidsord för att förtydliga vilken tidsram som åsyftas samt TMA-

partiklar (irrealis, futurum) som förtydligar modus och tempus. Sådana alternativa TMA-

markörer kan även konstruktioner med oböjliga låneverb och substantiviska predikativ 

fungera med. Oböjliga låneverb kan ta samma typ av TMA-partiklar som böjbara verb gör. 

Substantiviska predikativ i sin tur, kan ses, som beskrivits ovan (avsnitt 3.2.4), som nutida,  

                                                 
7 Komplementsatser redovisas inte i Tabell 4 eftersom de syntaktiskt kan hänföras till endera underordnad 
satsliknande DAT-konstruktion,  ŋunhi-sats, huvudsats med böjbart verb eller huvudsats med substantiviskt 
predikativ (av de komplementsatser som hittills är kända). Inte heller gam’-konstruktioner redovisas i Tabell 4 
eftersom det återgivna talet kan hänföras till någon av de olika huvudsatserna. 
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Tabell 4. Morfologiska och syntaktiska egenskaper hos självständiga och underordnade satsliknande 
konstruktioner i djambarrpuyŋu. (*För kommentar till sista kolumnen hänvisas till avsnitt 2. METOD ovan.) 

Typ av 
konstruktion 

TMA-
morfologi 

TMA 
på 
annat 
sätt 

Overt 
subjekts-
pronomen 
(kasus) 

Overt subjekts-
nomen 
(kasus) 

Själv-
ständig 

Nominala 
egenskaper 
(markör) 

Finit/infinit 
enl. 
Wilkinson*

sats med 
böjbart verb 

JA 
 JA JA 

(NOM) 
JA  
(NOM, ERG) JA NEJ  

oböjliga 
verbstammar NEJ NEJ JA 

(NOM) 
JA 
(NOM, ERG??) JA NEJ  

oböjliga 
låneverb 

NJA (på 
hjälpverb) JA JA 

(NOM) 
JA 
(NOM) JA 

NEJ (men 
fungerar 
som nomen 
också) 

 

substantiviska 
predikativ NEJ 

JA (men 
NEJ för 
vissa?) 

JA 
(NOM) 

JA 
(NOM) 

JA 
 

JA (är 
nomen, tar 
kasussuffix) 

 

adjektiviska 
predikativ NEJ  NEJ? JA 

(NOM) 
JA 
(NOM) JA 

JA (är 
nomen, tar 
kasussuffix) 

 

ergativa NEJ NEJ JA 
(OBL/OR) 

JA 
(ERG, OBL, OR, 
NOM= vissa 
tidsuttryck) 

NEJ 
JA ( har 
nominalise-
ringssuffix) 

infinit 

lokativa/ 
ablativa NEJ 

NEJ  
(utom 
”efter”) 

JA 
(OBL) 

JA  
(OBL, LOC, 
ABL ) 

NEJ 
JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

infinit 

allativa NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

infinit 

perlativa NEJ NEJ 
JA 
(OBLS+ 
PERL) 

JA 
(OBLS+PERL,  
PERL)  
 

NEJ 
JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

infinit 

dativ NEJ NEJ JA 
(DAT) 

JA 
(DAT) NEJ 

JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

infinit 

associativ NEJ NEJ JA 
(ASS/OR) 

JA 
(ASS, OR) NEJ 

JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

infinit 

propriativa NEJ NEJ NEJ? JA 
(NOM?) NEJ 

JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

 

privativa NEJ NEJ NEJ? JA 
(NOM?) 

NEJ  
(JA: 
negativa 
imperati
ver) 

JA (har 
nominalise-
ringssuffix) 

 

ŋunhi-satser JA JA JA 
(NOM) 

JA 
(NOM/ERG) NEJ NEJ finit 

sats med 
inledande 
interrogativt/ 
obestämt 
pronomen 

JA JA JA 
(NOM) 

JA 
(NOM/ERG) 

NEJ 
(JA: 
som 
frågor) 

NEJ finit 

sats med 
inledande 
konjunktion 

JA JA? JA 
(NOM) 

JA 
(NOM/ERG) NEJ NEJ finit 
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realis och imperfektiv om inget annat sägs, men kan vid behov ta bl a tidsord, temporala 

demonstrativa pronomen och irrealis-, hypotetiska/habitualis- och futurumpartikeln. Ska vi 

betrakta sådana substantiviska predikativ som att de har samma eventuella finita egenskap för 

att uttrycka tempus och modus?  I traditionell väst-europeisk tradition har denna typ av 

konstruktion betraktats som finit eftersom väst-europeiska språk använder sig av kopulaverb 

för att tillföra TMA. Kopula finns inte i djambarrpuyŋu, men å andra sidan är det heller ingen 

semantisk skillnad på att ha ett kopulaverb av typen ”vara” som böjs för t ex tempus och 

modus eller att ha partiklar som uttrycker samma sak, kanske handlar det i båda fallen om en 

partikel. Detta ger oss därför anledning att ifrågasätta om en eventuell finithetsdefinition är 

berättigad baserad enbart på verbmorfologi (och mer allmänt på affix) eller om fristående 

partiklar bör anses ha samma status. I båda fallen har ju en grammatikalisering skett, en 

grammatisk kategori har bildats. Vare sig placeringen av dess föregångare uppträdde konstant 

i samma position och uttalslättnader ledde till en affixering, eller om den uppträdde i 

varierande position vilket förhindrade en affixering, eller om den uppträdde i konstant 

position men ändå inte ledde till uttalslättnad och affixering - så kan jag inte se att detta skulle 

spela någon roll så länge samma grammatiska kategori bildats. D v s om en finithetsdefinition 

i djambarrpuyŋu finns så bör vi beakta både morfologi och fristående grammatiska ord.  

 

Detta föranleder oss även till att se hur markering för subjekt görs i djambarrpuyŋu på annat 

sätt än genom verbmorfologi och om det kan finnas ett samband med de konstruktioner som 

vi sett kan uttrycka TMA på något vis. Vi ser i Tabell 4, fjärde kolumnen, att alla 

konstruktioner utom de allativa samt troligen inte heller de propriativa och privativa kan 

uttrycka overt pronomen8. (Dock finns möjlighet att de privativer som fungerar som negativa 

imperativer kan uttrycka overt pronomen). Förmåga att uttrycka pronomen (eller nomen heller 

för den delen vilket framkommer av femte kolumnen) sammanfaller därför inte med förmåga 

att uttrycka vare sig TMA-morfologi eller TMA-partiklar. Det verkar heller inte rimligt att en 

finithetsdefinition skulle vara beroende enbart av förmågan att uttrycka overt pronomen – då 

skulle ju nästan alla konstruktioner vara finita och då blir det inte mycket till distinktion att 

tala om. Däremot delas konstruktionerna upp desto mer om vi tittar på vilka som kan uttrycka 

overt subjektspronomen i nominativ. Dock överensstämmer det inte heller nu fullt ut med 

förmåga att uttrycka TMA, vare sig vi tillåter enbart TMA-morfologi eller all sorts TMA-

                                                 
8 Anledningen till detta kan i båda fallen sägas vara att de alltid ko-refererar till (och modifierar) argument i 
huvudsats och att detta alltid markeras genom uteblivet argument (0-argument) i den underordnade 
konstruktionen. 
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markering. Vi ser nämligen att oböjliga verbstammar och adjektiviska predikativ båda kan 

uttrycka overt subjektspronomen i nominativ men kan inte uttrycka overta TMA-markörer i 

någon form (även om det behövs bekräftas för adjektiviska predikativ). När det gäller de 

oböjliga verbstammarna så gällde dock för dessa att argumentstruktur och TMA-förhållanden 

måste vara underförstådda för att konstruktionen ska kunna användas självständigt. Även för 

de adjektiviska predikativen är det bestämt vilken argumentstruktur som gäller, och kanske 

gäller även för dessa att TMA-förhållandena ges av kontexten, snarare än att de som 

omarkerade alltid ska ses som nutida, realis och imperfektiva. Detsamma kan gälla för de 

substantiviska predikativ vars predikativ utgörs av adjektiviska nomen. Ett exempel som kan 

belysa detta är exempel (51) från avsnitt 3.2.4 ovan. Men om det är så att denna konstruktion 

inte kan uppträda med TMA-markörer skulle vi lika gärna kunna säga att den inte berörs av 

TMA-distinktionen alls. Visserligen kan dessa adjektiv avledas till verb och på så vis 

uppträda med TMA-morfologi, men då är det inte längre ett adjektiviskt predikativ utan 

räknas som en sats med böjbart verb, så det är svårt att säga att den avledda varianten 

kompletterar en omarkerad TMA-situation eftersom den som avledd kan uppträda i alla 

tempus och modus. 

 

Det är alltså möjligt men inte helt säkert att adjektiviska predikativ ska betraktas ha TMA-

egenskaper beroende på om de kan uttrycka dem overt eller kan sägas vara underförstådda. 

För att återknyta till förekomsten av overta subjektspronomen i nominativ så betyder det att vi 

inte kan se ett entydigt samband mellan detta och förmåga att uttrycka TMA overt. Däremot 

kan vi säga att konstruktionstyper som har förmåga att uttrycka TMA overt på något vis även 

kan uttrycka subjektspronomen i nominativ. Eftersom de förra utgör en delmängd av de 

senare kan detta tyda på att det finns ett samband mellan TMA och overt subjektspronomen 

där det senare framstår som det viktigaste.  

 

Närvaro av subjekt i nominativ, oavsett om det består av ett nomen eller ett pronomen (eller 

en NP) har relativt tidigt kommit att inkluderas som ett av de viktigaste möjliga kriterierna för 

vad som är ett uttryck av finithet (avsnitt 1.2.1 ovan). I femte kolumnen i Tabell 4 ovan ser vi 

att samma konstruktioner som kan uttrycka subjektspronomen i nominativ även kan uttrycka 

nomen i nominativ – om de har en subjektsroll. Nomen i en agentroll uttrycks däremot med 

ergativt kasus för samma konstruktioner (subjektspronomen är däremot nominativa oavsett 

om de är Subjekt eller Agent). Dessutom ser vi att underordnade ergativa konstruktioner 

också kan uttrycka ergativt subjekt för vissa nomen, och för vissa tidsuttryck kan 
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subjektsnomen förekomma i nominativ/omärkt form. Även propriativa och privativa 

konstruktioner kan förekomma med subjekt i nominativ/omärkt form. Anledningen att jag 

skriver ”nominativ/omärkt” form är att i dessa fall kan man se en parallell till sammansatta 

ord som bildas produktivt i djambarrpuyŋu. Som Wilkinson (1991: 526) själv påpekar så 

föreligger det ingen formell skillnad på sammansättningar och propriativer/privativer. De 

ergativa konstruktioner som kan ta omärkta subjekt kan vi kanske behandla på samma sätt – 

det handlar ju om vanliga temporala uttryck som myntas som ett begrepp, som i exempel (55) 

ovan walu gari-nyara-y ”när solen går ner, vid solnedgången” där walu ”sol” inte tar ERG-

suffix när det är förställt (däremot om den är efterställd, dvs inte i den ordning som förväntas 

vid en sammansättning). Poängen med att jämföra propriativer, privativer och ergativa 

tidsuttryck med sammansättningar är att vi ser att när elementen kommer i en bestämd 

ordning i en fras så behöver inte alla element kasusmärkas, det räcker att ett av dem är det, 

vilket kan ses som att hela frasen är kasusmarkerad och att alla element i frasen har samma 

kasus även om det inte uttrycks overt. Med det som utgångspunkt blir det möjligt att anta att 

subjektsnomen i nominativ endast förekommer i de konstruktioner som kan uttrycka 

subjektspronomen i nominativ.  

 

Men vad gäller då för de subjektsnomen med ERG-suffix som förekommer i huvudsatser med 

böjbart verb och i satsliknande ergativa konstruktioner? Detta ställer till med problem om man 

påstår att subjektsnomen i nominativ är ett kriterium på en finit konstruktion. Betyder det att 

satsliknande konstruktioner med ergativa subjektsnomen skulle vara infinita? Om alternativet 

är att tillåta antingen nominativt eller ergativt subjekt så uppstår problemet med de 

underordnade ergativa konstruktionerna – ska även dessa betraktas som finita i så fall? Eller 

är det tillräckligt att konstruktionstypen kan uppvisa någon realisering med subjektsnomen i 

nominativ? Det senare är inte en tillfredsställande lösning eftersom det inte motiverar att alla 

realiseringar av en konstruktion faktiskt hör till samma konstruktion. En lösning är i stället att 

ställa krav på ERG-suffixet, att det entydigt ska markera subjektet som Agent. Detta är inte 

fallet i satsliknande ergativa konstruktioner där konstituenter kan markeras med ERG-suffix 

vare sig de är subjekt, objekt eller handling, dvs ERG-suffixet kan ses tillhöra hela den 

underordnade konstruktionen snarare än en viss konstituent, och subjektet behöver inte ens 

vara Agent. En annan lösning är att säga att konstruktioner är finita om de kan uttrycka 

antingen subjektsnomen i nominativ eller TMA (på något sätt). Detta fungerar eftersom alla 

konstruktioner som kan uttrycka Agentroll med ergativt subjekt också kan uttrycka TMA. 
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Förutsättningen är dock att de oböjliga verbstammarna inte kan förekomma med ergativt 

subjekt vilket jag visserligen inte sett något exempel på, men det behöver likväl bekräftas. 

 

Vi fortsätter med att titta på vilka konstruktioner som kan fungera självständigt och hur detta 

interagerar med de egenskaper vi tittat på hittills. Vi ser att satser med böjbara verb, oböjliga 

låneverb, oböjliga verbstammar, substantiviska predikativ, adjektiviska predikativ samt de 

privativer som används som negativa imperativer kan användas självständigt. För alla dessa 

konstruktioner så gäller samtidigt att de kan uttrycka nominativt/ergativt subjekt (utom 

privativerna där jag inte vet om subjekt kan uttryckas overt analogt med de satser med böjbara 

verb som fungerar som imperativer). Men detta gäller även för ŋunhi-satser samt satser med 

inledande interrogativt/obestämt pronomen eller med inledande konjunktion samt. Dessa 

underordnade konstruktioner förekommer också med TMA vilket förekommer även i vissa 

men inte alla självständiga konstruktioner. Förmåga att fungera självständigt exkluderar alltså 

vissa konstruktioner med nominativt/ergativt subjekt och TMA vilket inte talar för att 

självständighet har ett samband med dessa.  

 

Nästa möjliga kriterium vi undersöker är till vilken grad konstruktionerna har nominala 

egenskaper. Här ser vi att alla konstruktioner som har subjunktion i form av kasussuffix 

(ergativa, lokativa, ablativa, allativa, perlativa, dativa) eller adnominala suffix (associativa, 

propriativa, privativa) först är avledda med nominaliseringssuffixet, dvs den som är homofon 

med 4:e ändelsen. De substantiviska och adjektiviska predikativen har också nominala 

egenskaper, dock inte nominaliseringssuffix, de behöver ju inte avledas eftersom de redan är 

nomen formellt sett. Däremot kan de ta kasussuffix (samma som predikativets subjekt tar). 

Inga konstruktioner med nominala egenskaper uttrycker någon sorts TMA-morfologi i 

djambarrpuyŋu, däremot kan vissa substantiviska predikativ förekomma med fristående 

TMA-markörer. Som vi sett tidigare är det samtidigt inte heller så att icke-nominala 

egenskaper är liktydigt med att TMA alltid uttrycks - de oböjliga verbstammarna kan inte 

sägas ha någon nominal egenskap men uttrycker aldrig TMA overt. Nominala egenskaper 

överensstämmer ännu mindre med förekomst av subjekts(pro)nomen i nominativ eftersom 

både substantiviska och adjektiviska predikativ uppfyller båda dessa kriterier samtidigt som 

de nominaliserade satsliknande kasuskonstruktionerna inte verkar kunna förekomma med 

nominativt/ergativt subjekt (med förbehåll att vissa privativer kanske kan det) till skillnad från 

alla icke-nominala konstruktioner. Ännu mindre antydan till korrelation finns mellan 

nominala egenskaper och självständig användning eftersom satsliknande kasuskonstruktioner 
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inte är självständiga medan vissa privativer och substantiviska och adjektiviska predikativ är 

det. Det verkar därför inte finnas något entydigt samband mellan nominala egenskaper och 

endera TMA-egenskaper, förekomst med nominativt/ergativt subjekt eller förmåga att fungera 

som självständig konstruktion. Däremot kan man säga att det finns en tendens att TMA inte 

gärna förekommer med icke-verbala satser, men det är alltså inte heller omöjligt.  

 

Andra kriterier som har undersökts är ordföljdsegenskaper, diskurspartiklar och närvaro av 

påståendemarkörer. När det gäller ordföljd så gäller för nästan alla konstruktioner att den är 

fri. Endast propriativer, privativer och eventuellt perlativer har en fast ordföljd. Den 

vanligaste ordföljden vare sig det gäller självständiga eller underordnade konstruktioner är 

SOV eller V-final ordföljd. Ordföljden verkar därför inte utgöra ett kriterium som ingår i 

någon distinktion konstruktioner emellan. (Däremot kan man inte utesluta att det finns 

skillnader i till vilken grad denna ordföljd är vanligast för olika konstruktioner.) 

 

Inte heller diskurspartiklar verkar höra hemma endast bland vissa typer av konstruktioner, 

utan verkar kunna förekomma med alla konstruktioner. Vi har sett att diskurspartiklarna 

förekommer allmänt på alla ordklasser i djambarrpuyŋu, dvs verbaler, nominaler och 

partiklar. Visserligen används diskurspartiklar bl a för att ange händelsers kronologiska 

ordning, men innebär inte samtidigt en förankring till talögonblicket, dvs tempus och 

diskurspartiklar överlappar inte sina kategorier. Vi såg också att de ablativa konstruktionerna 

kunde inledas med ordet ”efter” som också är ett sätt att markera i vilken ordning två 

händelser sker. Resultatet innebär hur som helst att den här typen av ordningsmarkering är 

oberoende av förekomst av t ex TMA. 

 

När det gäller påståendemarkörer så förekommer dessa med satser med böjbara verb som 

fungerar som påståenden, men även de som fungerar som frågor (yaka, mak, yuwalk, rumbal 

och muka). När det gäller satser med böjbart verb som fungerar som imperativer så kan yaka 

och mak användas. Vidare finns relativt många exempel med substantiviska predikativ (yaka, 

bayŋu, yanbi, warray, yuwalk, muka och ŋi) samt några exempel med adjektiviska predikativ 

(yaka, bayŋu, mak och muka). När det gäller oböjliga verbstammar finns eventuellt 

möjligheten att använda mak för en något artigare uppmaning (men behöver bekräftas om 

”verbet” kan klassas som oböjlig verbstam eftersom den endast anges under avsnittet om 

interjektioner i Wilkinson (1991: 707). Vi har också sett att yanbi ”counterfactual”, yuwalk 

”really” och mak ”maybe” kan användas i underordnad satser med inledande interrogativt 
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pronomen respektive med underordnade ŋunhi-satser. Om vi tittar på vilka element som enligt 

Wilkinson kan förekomma tillsammans med satsliknande kasuskonstruktioner räknas inte 

positiva påståendemarkörer upp som möjliga kandidater, däremot negativa partiklar. Jag har 

dock inte hittat någon typ av påståendemarkörer alls bland de exempel som finns i Wilkinson 

(1991) på satsliknande kasuskonstruktioner.  

 

Dessa resultat visar att ”påståendemarkörer” inte är begränsade till självständiga satser med 

böjbara verb som fungerar som påståenden, utan de finns till viss del även bland frågor, 

uppmaningar och även bland vissa underordnade konstruktioner (som kan ses som 

underordnade satser med böjbara verb). Om de kan förekomma med alla konstruktioner som 

uttrycker någon sorts talhandling (påståenden, frågor och uppmaningar) skulle de snarare 

kunna betraktas som talhandlingsmarkörer. Troligaste kandidaten på en sådan hittills är mak 

men mer studier behövs för att klargöra att den kan förekomma även med oböjliga låneverb 

(vilken verkar rimligt) och om den kan förekomma med självständiga privativer. I avsnitt 

1.2.5 ovan såg vi att Anderson menar att de flesta underordnade konstruktioner förlorar sin 

talhandlingskraft, eller snarare förmåga att indikera vilken specifik talhandling en 

konstruktion ursprungligen haft, men vilken funktion har då ”påståendemarkörer” som 

uppträder i underordnade konstruktioner?  Vi har också sett hur Cowper resonerar (avsnitt 

1.2.3) – hon klassar även underordnade satser som påståenden så länge de kan ses fungera 

som påståenden om man betraktar dem isolerat (utan eventuell subjunktion) och om de kan 

uttrycka subjekt i nominativ. Om det skulle finnas talhandlingsmarkörer oavsett vilken 

talhandling som åsyftas så betyder det att detta kriterium skulle kunna sammanfalla med 

kriteriet att kunna uttrycka subjektspronomen i nominativ (eller nominativt/ergativt subjekt). 

De bör därför förhålla sig till övriga kriterier i undersökningen på samma sätt (varför det inte 

diskuteras vidare). En möjlighet är att det finns ett fåtal generella talhandlingsmarkörer 

(främst mak enligt denna studie), dels specifika sådana som fungerar enbart för viss/a 

talhandling/ar. De markörer som kan användas för att modifiera antingen talhandling eller 

nomen (nominalfraser) bör räknas bort. 

 

Vi fortsätter med att ta upp ytterligare en ingrediens i Cowpers finithetsdefinition (se 1.2.3), 

nämligen idén om att alla finita satser kognitivt tolkas som händelser medan infinita händelser 

endast kan tolkas med sinnena och endast kan tolkas på idéplanet. Frågan är om hon menar att 

alla irrealis konstruktioner rakt av klassas som infinita? I djambarrpuyŋu skulle detta 

inkludera bl a alla satser med böjbart verb med 2:a och 4:e ändelsen (alla framtida händelser, 
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framtida och dåtida hypotetiska och alla negerade händelser). Adjektiviska predikativ som 

uttrycker t ex önskningar om vad som ska ske borde också räknas som på idéplanet (inte att 

önska i sig, utan det man önskar). Men en finithetsdefinition med krav på att finita 

konstruktioner ska vara realis, kunna uttrycka nominativt subjekt samt förmåga att fungera 

som påstående motiveras inte om vi vill söka efter samband mellan olika kriterier. Med en 

sådan här definition exkluderas ju de påståenden som är irrealis liksom uppmaningar och 

frågor som kan uttrycka nominativt subjekt. Hur motiveras detta? Kanske tänker sig Cowper i 

stället att det är just de nominaliserade händelserna som räknas till idéplanet, men då uppstår 

problemet om vi ska räkna hit även de substantiviska och adjektiviska predikativen (varav de 

flesta troligen kan betraktas som realis). Jag ser helt enkelt inte vitsen med att låta kriteriet 

”händelse på idéplanet” eller ”irrealis” vara avgörande för finithet. Det är en sak om man först 

kommer fram till att en konstruktion är infinit och att det därav följer att den uttrycker en 

händelse på idéplanet, men det betyder inte att det omvända behöver vara sant. Det vore 

intressant att se om ett psykolingvistiskt experiment verkligen skulle motivera att alla 

nominaliserade händelser tolkas som ”händelser på idéplanet” även om man talar om 

nominaliserade händelser som faktiskt har hänt. 

 

5. SLUTSATSER 

Syftet med denna studie har varit att undersöka olika typer av kriterier som brukar anses som 

finita, eller som kan vara relaterade till finithet, i det nord-australiska pama-njunganspråket 

djambarrpuyŋu. Målet är dels att se om de uppträder i språkets konstruktioner så att en 

finithetsdistinktion kan sägas finnas. Dels vill vi se om sådana möjliga finita egenskaper 

uppträder på ett sådant sätt att man kan se samband dem emellan. De kriterier som har 

studerats är TMA-morfologi, fristående TMA-markörer, förmåga att overt uttrycka 

(nominativt/ergativt) subjekt, förmåga att fungera självständigt, nominala egenskaper, 

ordföljd, diskurssuffix som anger händelsers kronologiska följd, samt påståendemarkörer 

(inklusive negerare). Om minst ett par av dessa kriterier uppvisar ett samband för ett visst 

antal konstruktioner så skulle det kunna finnas fog för tanken att det finns en finit egenskap 

som är gemensam för dessa kriterier. 

 

Det går att påstå att det finns en finithetsdistinktion i djambarrpuyŋu eftersom det finns satser 

som kan uttrycka vissa egenskaper (t ex tempus, modus, aspekt och nominativt/ergativt 
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subjekt) samtidigt som det finns satsliknande konstruktioner som inte kan uttrycka detta. 

Detta illustreras i Figur 2 nedan. 

 

Ett möjligt samband mellan finita kriterier i djambarrpuyŋu är förmåga att fungera som 

talhandling och förmåga att overt kunna uttrycka nominativt/ergativt subjekt. Utifrån de data 

som har analyserats hittades dock endast en kandidat som hittills kan göra anspråk på att 

fungera med alla sorts talhandlingar (inklusive underordnade talhandlingar), nämligen mak 

”perhaps, maybe”. Mer studier krävs dock för att bekräfta dess status och om fler av de så 

kallade påståendemarkörerna kan användas generellt för talhandlingar.  

 

Ett annat möjligt samband är att endast konstruktioner som kan uttrycka nominativt/ergativt 

subjekt har möjlighet att uttrycka TMA på något vis, dvs overt TMA-markering ses då som ett 

möjligt (men icke-obligatoriskt) finit kritierium medan nominativt/ergativt subjekt ses som ett 

nödvändigt kriterium. Hur dessa kriterier samspelar framgår av Figur 2 nedan. 
 

TMA-
morfologi 

TMA-partiklar 

Subjekts(pro)nomen i 
nominativ/ergativ 
 
            Talhandlingsmarkörer 

Nominala egenskaper 

(huvud)satser med 
böjbart verb 

Oböjl. låneverb 

Oböjl. verbstammar 

Subst. predikativ 

Adj. predikativ 

Självständiga 
privativer 

Underordnade 
satsliknande 
kasuskonstruktioner 

Underordnade ”TMA-satser” (med eller 
utan markering för underordning) 

? 
? 

? 

 
Figur 2. Samspel mellan några morfologiska och syntaktiska egenskaper i djambarrpuyŋu samt hur detta 
avspeglas i språkets satstyper och satsliknande konstruktioner. 
 

 51



 

 

En tendens i djambarrpuyŋu, men däremot inte ett samband som kan motivera anknytning t

en överordnad finit egenskap, gäller obenägenhet för icke-verbala satser eller satsliknande 

konstruktioner att förekomma med TMA. Verbala satser tenderar samtidigt att förekomm

med TMA. Det finns heller inget samband mellan nominala egenskaper och förmåga att 

uttrycka nominativt/ergativt subjekt eftersom adjektiviska och substantiviska predikativ

kan uttrycka båda dessa eg

ill 

a 

 alltid 

enskaper. Hur nominala och verbala egenskaper överlappar 

amgår av Figur 2 ovan.  

 

m 

då fanns mellan olika 

onstruktioner. Diskurssuffixen förekom bland alla konstruktioner. 

 

ioner 

behöver undersökas noggrannare vad gäller de adjektiviska 

ch substantiviska predikativen. 

rån 

överlapp/samspel av nominala och verbala egenskaper t ex som illustrerats i Figur 2 ovan.   

fr

 

Kriterier som inte alls verkade ingå i någon finithetsdistinktion var ordföljdsegenskaper och

diskurssuffixen. Alla konstruktioner utom propriativer, privativer och eventuellt inte heller 

perlativer förekom med fri ordföljd. V-final ordföljd anges oftast som den vanligaste, men o

tid funnits hade en mer ingående studie kunnat visa om skillnader än

k

6. FRAMTIDA FORSKNING 

Ytterligare studier av språket djambarrpuyŋu skulle ge möjlighet att undersöka status för de 

möjliga samband som föreslagits i denna undersökning. Dels behöver man titta närmare på 

om det kan sägas finnas generella talhandlingsmarkörer som fungerar för alla konstrukt

som kan uttrycka nominativt/ergativt subjekt. Dels behöver man se om privativer som 

fungerar som uppmaningar kan förekomma med overt subjektspronomen i nominativ. Men 

även möjlighet att uttrycka TMA 

o

 

De samband som föreslagits gälla för djambarrpuyŋu vore också intressant att studeras utif

ett större typologiskt perspektiv för att se hur pass språkspecifika eller generella de är. En 

fråga som också vore intressant att studera i det sammanhanget är vad som krävs för att ett 

språk överhuvudtaget ska kunna sägas ha en finithetsdistinktion, t ex om det krävs ett visst 
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