
1 Innledning 

1.1 Mål 

Den distinktive tonebevegelsen vi har i norsk, tonemene, gir oss muligheten til å skille 

betydningsmessig mellom ord som ellers har lik uttale. 1Tanken er noe helt annet enn 
2tanken. Så da en venn kjørte uvanlig langt gjennom Nordland fylke med (nesten) tom 

bensintank og deretter skrev at han hadde kjørt på ”tankens kraft”, da holdt det ikke 

med skriftbildet for å skjønne hvilken kraft han mente hadde brakt ham oppover E6 

uten stopp. I skrift er altså ikke tonemene angitt, men i talemålet har de vesentlig 

forskjellig realisasjon omkring i landet.  

 

Målet med denne oppgaven er å se nærmere på utviklingen av tonemer i 

oslodialekten. Dette gjør jeg med tanke på flere spørsmål: Viser det seg å være 

tendenser til sammenfall mellom tonem 1 og 2? I tilfelle endringer, hvilken retning ser 

disse endringene ut til å gå? Jeg tar for meg substantivbøyningen, kompositaer og 

enkelte klitiske former og betrakter endringer i lys av utvikling gjennom analogi og 

frekvens. Dessuten syntes jeg det er et interessant spørsmål i hvilken grad enkeltord 

blir lagret med tonem som en enhet i det mentale leksikon, og om enkeltinformanten 

knytter tonemvalget til en ordkategori. Å få et entydig svar på de siste spørsmålene er 

naturlig nok langt utenfor rekkevidde i denne oppgaven, men jeg har tilnærmet meg 

materialet med et håp om å få en indikasjon. For å kunne se etter tonemutvikling 

gjennom tid, har jeg brukt informanter i tre ulike aldersgrupper. To grupper med 

voksne og en gruppe med barn på 5-6 år. 

  

Det finnes mye litteratur om temaet tonemer, og jeg har gjort et utvalg av verk jeg vil 

konsentrere meg om og legge til grunn. Men andre verk har virket utfyllende, og jeg 

har trukket inn enkeltstående eksempler der jeg synes det har virket opplysende. Dette 

kommer jeg tilbake til under kap. 2 – Bakgrunnstoff og litteratur. Når det gjelder 

transkripsjoner, har jeg ikke brukt en gjennomført IPA-notasjon, men snarere en 

tilnærmet lydskrift med bare de tegnene som er viktige for formålet. Helt konkret er 

dette �, �, ŋ og ə, i tillegg til 1 og 2 som markerer de to tonemene.  

 

De rent deskriptive reglene får større verdi, etter min mening, om de i tillegg kan 

suppleres med bakgrunnsforklaringer. Derfor har ett av mine mål vært å finne forslag 
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til tilleggsforklaringer av de rent faktiske forholdene, det være seg den diakrone 

bakgrunnen, endringer på bakgrunn av trykkforhold eller at språkbrukeren har en 

mulig ny analyse av hele leksemet. Simplekser har mye belegg i litteraturen for sin 

diakrone bøyningsmorfologi, mens kompositaer overveiende er omtalt beskrivende og 

synkront.  

 

Når det gjelder informantundersøkelsen i oppgaven, syntes jeg det falt naturlig med 

en tredeling, hvor de to første delene begrenser seg til tonemet i isolerte ord og den 

tredje berører forhold som strekker seg utover ordgrensene.  

 

I den første delen (2.1) tester jeg uttalen av tonemet i bl.a. bøyde simplekser, nærmere 

bestemt substantiv. Bøyningsmorfologi er vesentlig, ikke minst ettersom den nordiske 

tonemmotsetningen har sitt opphav i bøyningssuffikser, og er utførlig beskrevet i 

litteraturen både synkront og diakront. Flere forskere har utarbeidet retningslinjer for 

tonemfordeling synkront, og jeg gjengir først noen av disse under 1.3 – Den historiske 

bakgrunnen til tonemene.  

 

Del nummer to (2.2) dreier seg om komposita. Jeg konsentrerer meg om ord med 

monosyllabiske og disyllabiske førsteledd, begge i kategorien substantiv + substantiv. 

I gruppa med monosyllabiske førsteledd leter jeg etter tendenser til utvikling mot 

tonem 1. Sammensetningene med disyllabisk førsteledd har førsteledd som isolert 

uttales med tonem 1. På bakgrunn av hovedregelen for disse sammensetningene, er 

disse forventet å få tonem 1 fra førsteleddet, og jeg undersøker om de til tross for 

dette kan tendere mot tonem 2. På denne bakgrunnen forventer jeg  ingen overvekt av 

et uventet tonem, men jeg er interessert i i hvilken grad det finnes forekomster i det 

hele tatt. I delen om komposita prøver jeg ut noen ulike teorier, bl.a ved å undersøke 

tonemet i lys av trykkreduksjon. Når det gjelder de sammensatte ordene med 

monosyllabisk førsteledd, diskuterer jeg om ulike trykkforhold ved de to tonemene 

kan spille en rolle. Mer presist: når et andreledd i en sammensetning med et 

monosyllabisk førsteledd mister trykk, har dette konsekvenser for tonemfordelingen? 

Og kan dette være en del av en prosess i retning av å redusere hele ordets 

komposisjonalitet? Jeg ser nærmere på både trykkforhold og reduksjon av 

komposisjonalitet også når det gjelder de disyllabiske førsteleddene. I teorien om 

reduksjon i komposisjonalitet i de siste, vil jeg også ta i betraktning at hele 
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førsteleddet endres fonologisk ved at sammensetningen skifter tonem. Ved at et 

disyllabisk førsteledd med tonem 1 endres til tonem 2 (og gjøres mindre 

identifiserbart) i en sammensetning, bidrar det hjemlige tonem 2 til å ”hjemliggjøre” 

hele det sammensatte ordet som en enhet.  

 

I den tredje og siste delen av undersøkelsen (2.3) er målet å teste en utvikling i 

tonemfordelingen i forhold som strekker seg utover ordgrensene, og om 

tonemfordelingen kan ha sammenheng med f.eks trykktap eller klitiske forhold. 

Tonemet må sies å kunne lokaliseres i en hvilken som helst sekvens av stavelser, med 

det eneste kravet at det må finnes én trykksterk stavelse fulgt av minst én stavelse 

uten trykk. Slike sekvenser kaller jeg her en ”streng”, en term som henspiller på at det 

er likegyldig om den faller sammen med eller utenfor ordgrensene. I strenger som 

kaŋke (kan ikke) er det hevdet at tonem 2 knyttes til mindre vekt på verbalhandlingen 

enn om strengen har tonem 1. Jeg bruker talemålskorpusene Taus og Nota til å se 

nærmere på et par verb av denne typen, med negasjonen ikke klitisert på verbet. 

Dessuten bruker jeg også korpus til å gå ord som uten og nesten nærmere etter i 

sømmene. Denne gruppa med adverb/preposisjoner er ofte proklitisert på et annet 

ledd, og de kan gjennom dette ha utviklet tonem 1. En opptelling av 

korpusforekomster vil fortelle om tonem 1 har fått innpass i dialekten. 

 

1.2 Tonemer – et betydningsskillende trekk? 

 Vi har ord og ordgrupper i språket hvor tonemet står i en distinktiv opposisjon når 

strengen står isolert og utenfor kontekst, og alle andre forekomster hvor tonemet ikke 

er betydningsskillende, men likevel har en ganske konsekvent distribusjon. 

Konteksten gjør at det på mange måter kan virke meningsløst å snakke om at tonemer 

bærer på den eneste betydningsskillende informasjonen. I vanlig språkbruk vil 

tonemet i de aller fleste tilfeller være et redundant trekk. Vi har f.eks de tonemløse 

dialektene i Norge som bruker enkelte av de samme minimale parene som  

oslodialekten, men uten tonemmotsetning. Disse dialektene finner vi både i et område 

rundt Bergen, i Brønnøy i Nordland samt flere områder i Troms og Finnmark. I slike 

dialekter brukes samme slags aksentuering som ved tonem 1, og mangelen på 

tonemdistinksjon i disse dialektene ser heller ikke ut til å nødvendigvis ha forårsaket 

noen “erstatning” til tonemer. Magne Oftedal påpeker i artikkelen ”On the Origin of 

the Scandinavian Tone Distinction” at norsktalende med et annet morsmål enn norsk 
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(og svensk) sjelden mestrer produksjonen av tonemene, uten at det er et problem for 

dem verken når det kommer til å forstå eller bli forstått (Oftedal 1952:158). Likevel er 

det vesentlig at det faktisk kan tenkes situasjoner, som den i innledningen, der 

semantikken ville vært tvetydig uten tonemskillet. 

 

I en undersøkelse med svenske minimale par i ”whispered speech” viste Malmberg og 

Jensen at språkbrukerne kunne identifisere tonemet med nesten hundre prosents 

sikkerhet. I hviskende tale høres ingen tone, og tonemet kunne forventes å bli 

oppfattet som tvetydig. En forsiktig konklusjon er at ”the word accents must be 

assosiated with certain fairly prominent non-tonal features” (Jasanoff 1966: 283).  

 

Likevel vil kanskje språkbrukere ha et annet forhold til uttalen sin i de strengene som 

er en del av et minimalt par, og man kan tenke seg at dette har med lagringen i det 

mentale leksikonet å gjøre. Vi lagrer f.eks de enkelte ordformene, uten at det er mulig 

å påstå noe universelt om hvordan det enkelte individ sorterer sine egne ”oppslag”. 

Uansett er vi i stand til å beskrive denne tonale forskjellen for andre, altså har vi 

begrep om en eller annen form for spesifisering. Hvilket tonem som følger hvert av de 

to motsetningene i et minimalt par, er like intuitiv kunnskap hos språkbrukeren som 

annen lingvistisk informasjon ved ordet. Dette gjør det ikke usannsynlig at disse er 

lagret i det mentale leksikonet merket med sitt tonem. En streng som skiller seg fra en 

annen ved flere forhold enn bare tonemet, har ikke nødvendigvis den samme 

merkelappen.  

 

Når dette er sagt, bør det også nevnes at vi har et betydelig antall av det vi isolert sett 

kan kalle minimale par i norsk. Martin Kloster Jensen lister opp 3600 i Bokmålets 

tonelagspar (”Vippere). Jensen konsentrerer seg her om strenger som dekkes av 

vanlig forståelse av et ”ord”, og påpeker selv at han utelukker alle forekomster utover 

ordgrensene av kapasitetshensyn (1958:6). Det er også all grunn til å tro at en slik liste 

over norske enkeltord er i stadig endring som følge av utskiftningene i ordforrådet, vi 

får f.eks sannsynligvis nydanninger i åpne ordklasser som verb og substantiv.   

 

1.3 Den historiske bakgrunnen til tonemene 

Når det gjelder opprinnelsen til tonemene, er den eldste forklaringsmodellen også den 

som har hevd blant forskere i dag. Denne er også støttet av Oftedal i artikkelen ”On 
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the origin of the Scandinavian tone distinction” (Oftedal 1952:172). Både Ivar Aasen, 

Knud Knudsen og fonetikeren Johan Storm konkluderte med denne teorien, og i det 

følgende redegjør jeg først for denne, med bakgrunn i nettopp Oftedals beskrivelser 

og vurderinger av utviklingsteoriene. Deretter nevner jeg kort to andre teorier som 

også er interessante. Alle de tre forklaringsmodellene forklarer mye av utviklingen 

ved analogi, og ingen av dem framstår som en fullstendig og konsistent teori.  

 

1.3.1 Monosyllabler som ble disyllabler – ved bestemt artikkel og svarabhaktivokal 

Den ledende teorien om tonemenes opprinnelse går tilbake til norrøn tid. En 

forutsetning for utviklingen kan ha vært tonebevegelser som i utgangspunktet var i 

språket, nemlig et mønster som skilte mellom selvstendige ord og en sekvens av flere 

ord. Alle selvstendige ord med flere enn én stavelse hadde en ikke-distinkt 

tonebevegelse, mens ordsekvenser hadde sine egne, faste tonebevegelse. Disse 

ordsekvensene besto av én trykksterk stavelse pluss én eller flere trykksvake stavelser 

eller stavelser med bitrykk som ikke tilhørte samme ord (Oftedal 1952:174). Det 

følgende fenomenet med substantiv og etterhengt artikkel er et viktig eksempel på en 

slik utvikling. 

 

I dagens termer hadde norrøne polysyllabler forløperen til tonem 2 mens 

monosyllabler hadde tonem 1. Om vi i dag skal tilegne monosyllablene tonem 1, er 

problematisert av flere forskere i nyere tid. Jeg kommer tilbake til dette i kap. 2.2.1 – 

Beskrivelser av trykk- og toneforhold i tonemene. Kontrasten mellom de to tonemene 

oppsto ved at to frekvente grupper av énstavelsesord fikk en stavelse ekstra, mens de 

beholdt sin opprinnelige tonebevegelse. Gjennom denne utviklingen fikk dermed også 

disyllabler tonem 1, og sto i kontrast til mengden med disyllabler med en annen 

tonebevegelse. Denne tonebevegelsen har utviklet seg til dagens tonem 2. Unntak fra 

dette forklares gjerne med analogi (Oftedal 1952:158). 

 

Ett av de to frekvente fenomenene som skjedde etter synkopetiden, var klitiseringen 

av den etterhengte, bestemte artikkelen til substantiv. Ettersom substantiv og den 

etterhengte, bestemte artikkelen var en vanlig sekvensering, gjennomgikk disse to 

gruppene til sammen en fonologisk utvikling. Først og fremst må det ha vært til ett 

fonologisk ord, som oppfylte kriterier om å ha pausene bare før og etter, ingen åpning 

for elementer innskutt mellom verten og klitikonet og, det viktigste her, den samme 
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prosodiske betoningen som skulle assosieres med et selvstendig ord. Et 

mellomstadium var artikkelen som klitikon, som ifølge Didrik Arup Seip var et 

fenomen i skandinavisk i det tiende århundre, og før slutten av 1300-tallet kan vi se av 

de tidlige skriftene at vert og klitikon var å betrakte som ett ord (Seip 1931:her 

gjengitt etter Oftedal 1952:173). Monosyllabler som ”hestr” satt sammen med 

maskulinartikkelen ”hinn” endte altså etter flere mellomstadier som ”hestrinn” > og 

dermed ”hesten”, og beholdt samtidig den samme tonebevegelsen som til da hadde 

vært øremerket monosyllablene. Dermed fikk også språket ordpar som veginn (mask. 

nom./akk. ent. av subst.) og veginn (mask. nom./akk. ent. av partisipp). Skrivemåten i 

slike ordpar er lik i de bevarte skriftene, noe som tyder på at det har vært en 

uttaleforskjell helt fra dette stadiet (Oftedal 1952:173). En uttaleforskjell som altså 

oppsto idet artikkelen ble en del av substantivets ordform. 

 

I tillegg kom det at andre ord i vokabularet, uavhengig av ordklasse, også utviklet 

tonem 1 ved svarabhakti. Ett eksempel er adjektivet digr > 1diger.  

 

1.3.2 Kocks hypotese om utvikling gjennom synkopetiden 

Oftedal sammenligner hypotesen med enklise og svarabhakti med en alternativ 

forklaring, framsatt av Axel Kock. Kock forklarer tonemdistinksjonen med tonale 

forhold tilbake til urnordisk tid og synkopeperioden. Polysyllabler hadde den 

tonaliteten som var bakgrunnen for tonem 2, og beholdt denne i de tilfellene ordet 

ikke ble forkortet gjennom synkopen. Mistet derimot polysyllabler en stavelse, fikk de 

tonem 1. Kock åpner for at årsak og virkning i denne utviklingen også kan ha vært 

motsatt, synkoperingen av vokaler kan ha vært en effekt av foregående ulikheter i 

tonale forhold. Uansett stemmer dette godt overens med en autosegmental beskrivelse 

av tonemene, selve tonebevegelsen beholdes som på et eget nivå uaffisert av en 

eventuell reduksjon i stavelser. I de tilfellene dagens dialekter ikke harmonerer med 

denne hypotesen, kan analogi ha overstyrt utviklingen. F.eks må man huske at  
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”the vast majority of dissyllables and trisyllables of the language having 
Accent 2, these words would have such an enormous power of influence that 
one is not at all surpriced to find that modern Scandinavian has Accent 2 in 
several categories of words which were trisyllabic in Proto-Scandinavian but 
lost the wovel of their second syllable […]” 
   Axel Kock (1891, her gjengitt etter Oftedal 1952:160) 

 

Dette eksemplifiserer han med det svenske substantivet nycklar, som også på norsk 

har havnet i den store tonem 2-kategorien, til tross for en vokalreduksjon fra 

urnordisk.  

 

Oftedal finner ingen av hypotesene fullt ut tilfredsstillende, ettersom begge etterlater 

uforklarte elementer eller tilskriver dem analogi uten videre spesifikasjon (Oftedal 

1952:164). Men han konkluderer med at Kocks hypotese må vike for hypotesen om 

utvikling i norrøn tid: sistnevnte er mest konsistent, gir fornuftige forklaringer på de 

fleste problemområder og etterlater forholdsvis få fenomener uforklart (Oftedal 

1952:172). 

 

1.3.3 Tonemutviklingen via hele setningers fallende intonasjon 

Kåre Elstad (1980) forklarer tonemutviklingen med forhold som gjelder hele frasers 

intonasjonsstruktur fra tidlig norrøn tid. Han er den første som betrakter større 

domener, nemlig hele fraser, som utgangspunkt for det som blir faste tonebevegelser. 

Det opprinnelige er fallende intonasjon i deklarative setninger, et fall som realiseres i 

det siste trykksterke ordet i frasen. Hvis dette ordet er monosyllabisk, som båt 

(eventuelt også etterfulgt av det trykksvake hinn), ender denne ene stavelsen altså 

med fallende tone. Er ordet disyllabisk, som f.eks sommer, realiseres fallet i andre 

stavelse, mens den første trykkstavelsen kontrasteres med høy tone. Utviklingen 

herfra kan ha vært en form for ”reanalysering” hos språkbrukerne, ved at 

fraseintonasjonen gikk over til å være et trekk bundet til de trykksterke enkeltordene. 

 

2 Bakgrunnsstoff og litteratur, med problemstillinger  

I en informantundersøkelse som denne, er det naturlig nok en av forutsetningene at 

det er den faktiske språkbruken som er det primære, og at forventninger til systemer 

hos enkeltinformantene må bygge på dette. Språkbrukerens språk får stå som 

utgangspunktet, og etter at ordformene er elisitert og dokumentert, kan jeg gjøre et 
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forsøk på å finne “systemer” i akkurat disse informantenes språkbruk. Det vil selvsagt 

bli et mer solid “skjema” om det dannes over mange forskjellige tilfeller enn om det 

er dannet over få, og derfor vil det alltid være et spørsmål i en undersøkelse som 

denne om ord- og informantutvalget er stort nok. Fordelen er at på denne måten blir 

ikke detaljvariasjoner hos disse informantene oversett, og jeg unngår at det forventede 

regelsystemet blir det primære og skygger for små, tilfeldige variasjoner. Den 

kognitive grammatikken behandler språkforandringer på denne måten, og Ronald 

Langacker kaller dette en “bottom-up”-tilnærming. Språkbrukeren danner 

generaliseringer over former som er enkeltord (eller hele innlærte sekvenser), altså fra 

den aktuelle språkbruken som ligger i ”bottom”. Dette beskriver Langacker som å 

legge vekten på ”the low-level schemas”, og hele konseptet får den beskrivende 

betegnelsen ”en bruker-basert modell” (Langacker 2000:91-145). At hver enkelt form 

læres og lagres er altså et viktig utgangspunkt, og vi kan legge merke til at kognitiv 

lingvistikk dermed har et nytt syn på “økonomiprinsippet”. Dette prinsippet har 

tradisjonelt innebåret at informasjon ikke lagres i det mentale leksikon i større deler 

enn det som trengs til å utlede former av regler.  

 

Jeg vil lufte muligheten for at språkendringer her kan ha sitt utspring i individuelle, 

små variasjoner som samtidig kanskje er både tilfeldige og ikke-ideelle. Dette 

innebærer at de hele ordformene i utgangspunktet endrer seg i bevisstheten hos 

språkbrukere, at den enkelte språkbruker gjennom bruk vil analysere ordet på en 

annen måte enn det som tidligere språkbrukere av ordet gjorde. Dette er en prosess 

som foregår skjult fra overflaten, det skjer ingen endringer i ordformen i selve 

reanalyseprosessen. Den nye oppfattelsen av ordet legger til rette for slike endringer i 

neste omgang, men dette er ”merely the symptom of a change that has already 

occured silently.” (Hopper & Traugott 2003:50). 

 

Del 2 av oppgaven består av 3 hoveddeler, én til hvert av de større testkategoriene 

simplekser, komposita og ordgrupper (2.1, 2.2 og 2.3). For hver av de tre hoveddelene 

presenterer jeg bakgrunnstoff og eventuelle teorier, og i et påfølgende underkapittel 

formulerer jeg problemstillingen som vedrører hver testkategori.  
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2.1 Simplekser - bakgrunnsstoff og problemstilling  

Spesielt når det gjelder simplekser og bøyningssuffikser, finnes det som nevnt en del 

beskrivende stoff om tonemer i litteraturen. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Einar 

Haugens ”On The Rules of Norwegian Tonality” (1967:293). Utover denne grundige 

artikkelen supplerer jeg med informasjon og observasjoner fra andre 

artikkelforfattere, hvor den litt nyere ”Tone in Norwegian polysyllables” av Per-

Kristian Halvorsen (1983:351) er viktig stoff. Dessuten legger jeg til grunn Meg 

Withgott og Per-Kristian Halvorsens ”Morphological Constraints on Scandinavian 

Tone Accent” (Withgott & Halvorsen 1984). 

 

Når det gjelder substantiver som simplekser, følger det altså av tonemenes historiske 

bakgrunn at det er trekk ved bøyningsmorfologien som er interessante fra et 

tonemsynspunkt. Derfor velger jeg å først gruppere substantiver basert på mønsteret 

tonemet danner i paradigmet i dag, med kommentarer til tonemfordelingen der det er 

spesielle betingelser som spiller inn.  

 

Ordformene i bøyningsparadigmet til substantiver kan ha flere ulike kombinasjoner 

når det gjelder tonemfordeling. Den typiske tonemfordelingen som skissert over, er 

som følger.  

 

2.1.1 Arvede substantiver med monosyllabisk ubestemt singularform 

 

Monosyllabiske 

former 

Tonem 1 Tonem 2 Tonem 2 

Eks: hest, sønn hesten, sønnen hester, sønner hestene, sønnene 

  

Ubestemt plural av disse maskuline substantivene var også opprinnelig disyllabiske 

(hestir, sønir), noe som forklarer tonem 2 i begge pluralformene. Dette er den største 

kategorien av monosyllabiske arveord, men vi kan finne tre grupper til:  

 

Monosyllabiske 

former 

Tonem 2 Tonem 2 Tonem 2 

Eks: far, mor faren, moren/mora fedre, mødre fedrene, mødrene 
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Den bestemte formen her har tonem 2 siden disse ordene bygger på ordformer som 

opprinnelig var tostavet i ubestemt singular form. De norrøne formene var faðir, 

móðir osv. (Bjorvand og Lindeman 2000:202). 

 

Den følgende kategorien er spesielt interessant i dagens oslodialekt: 

 

Monosyllabiske 

former 

Tonem 1 Monosyllabiske 

former 

Tonem 1 

Eks: kinn, land, 
vann 

kinnet, landet, 
vannet 

kinn, land, vann kinnene, landene, 
vannene 

 

Den bestemte pluralformen i denne gruppa har ofte a-endelse i oslodialekten, men når 

formene forekommer med ene-endelse, har jeg oppført dem med tonem 1 her. Dette 

har jeg gjort fordi tonem 1 er regelrett nok i følge den skisserte utviklingen med 

monosyllabler i flertallsformene. Plural l�nd + in og v�tn + in er opphavet til tonem 

1 her. Denne kategorien peker seg imidlertid ut ved at de bestemte formene i plural 

kan diskuteres. I dagens oslodialekt forekommer det tonem 2 i enkelte ord i denne 

kategorien, og disse ordene er blant de jeg tester i denne oppgaven. Før jeg kommer 

tilbake til bakgrunnsstoff og en mer utførlig formulert problemstilling til de 

monosyllabiske nøytrumssubstantivene, synes jeg det er hensiktsmessig å komplettere 

oversikten over arvesubstantiver, og i tillegg gjøre rede for en gruppe lånord. 

Bakgrunnsstoff og problemstilling til gruppa kinn, land o.l er dermed samlet i 2.1.4 – 

Mer om arvesubstantivene med monosyllabisk form i ubestemt plural.  

 

Den siste gruppa med arvesubstantiver med monosyllabisk ubestemt singularform, har 

omlyden i plural som et fellestrekk: 

 

Monosyllabiske 

former 

Tonem 1 Tonem 1 Tonem 1 

Eks: tang, bok, natt tangen, boka, natta tenger, bøker, 
netter  

tengene, bøkene, 
nettene 
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I ubestemt form hadde vi opprinnelig monosyllabler her: bøkr. Omlyd og tonem 1 i 

denne formen er nevnt av Oftedal, men da først og fremst i forbindelse med bl.a de 

polysyllabiske arveordene (med mine endringer notasjonsformen av tonemene):  

 

Among the numerous exceptions [...] are [...] the indefinite plural of some 
nouns, where the [...] nominal suffix -er [...] is accompanied by Accent 1, 
often with umlaut of the radical vowel, e.g. [...] Norw. 1bønder ’farmers, 
peasants’ (sg. 2bonde).  
        (Oftedal 1952:156) 

 

Dette gir oss dermed det vi kan la være den første grupperingen av 

 

2.1.2 Arvede substantiver med disyllabisk ubestemt singularform 

 

Tonem 2 Tonem 2 Tonem 1 Tonem 1 

Eks: bonde bonden bønder bøndene 

 

Johan Storm (1874:31) peker på at ”Tostavelsesord med Enstavelsesbetoning ere 

oprindelig Enstavelseord, saaledes Bønder = oldn. boendr.” Den bestemte artikkelen i 

denne opprinnelige formen måtte regnes som et enklitisk tillegg, og ikke som en egen 

stavelse. I moderne norsk har den ubestemte pluralformen til substantiv av og til 

tonem 1, men i de fleste tilfeller har disse ordformene tonem 2. Jørgen Rischels 

konklusjon er at denne tilfeldige fordelingen er avhengig av substantivets 

deklinasjonsklasse (1963:262).   

 

Men en langt større gruppe av de disyllabiske arveordene er: 

 

Tonem 2 Tonem 2 Tonem 2 Tonem 2 

Eks: måne, nøkkel, 
tanke, søster 

månen, nøkkelen, 
tanken 

måner, nøkler, 
tanker 

månene, nøklene, 
tankene 

 

De fleste polysyllabiske arveord tilhører denne kategorien.  

 

Bestemt form på substantivet var ikke på langt nær så frekvent i norrønt som i 

moderne norsk, og i tillegg var antallet ord som fikk tonem 1 på denne måten relativt 

lite. Men tonebevegelsen i ordet var innført, og kan ha blitt ytterligere styrket av den 
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utviklingen som startet i den påfølgende perioden. Det greier seg om 

disyllabelliseringen av enstavelsesord som akr og sokn ved en svarabhaktivokal som i 

aker, eller ved at den finale konsonanten (en likvid eller en nasal) ble 

stavelsesbærende som i ordet sogn /sok�/ i mange dialekter. Ord som /hagl/ og 

/næ:vr/ ((bjørke)never) er monosyllabiske i mange dialekter i dag, noe som viser at vi 

fortsatt delvis er inne i denne delen av språkutviklingen (Oftedal 1952:175). 

 

Dette gir en siste tonemfordeling når det gjelder substantivbøyning av arveord. Her er 

det altså den ubestemte formen i singular som har utviklet tonem 1 i et disyllabisk ord. 

Dette skyldes at grunnformen opprinnelig var monosyllabisk, men ble disyllabisk 

etter innskuddet av svarabhakti foran -r og -l: 

   

Tonem 1 Tonem 1 Tonem 2 Tonem 2 

Eks: åker, aksel, 
vinter 

åkeren, aksla, 
vinteren 

åkre, aksler, vintre åkerne, akslene, 
vintrene 

 

Tonemet i pluralformene til disse ordene vakler imidlertid, noe jeg som nevnt 

kommer tilbake til etter å ha sett litt nærmere på lånordene i 2.1.3.  Pluralbøyningen 

av åker, aksel og vinter er dermed samlet i et eget avsnitt i 2.1.5 – Mer om 

substantiver på -er og -el.  

 

Generelt ser vi at det er felles for alle arveord at tonemet i den ubestemte 

singularformen ikke endres ved overgang til den bestemte. I første omgang ser det 

imidlertid ut til å være et brudd på dette i gruppa far/mor, som får tonem 2 i bestemt 

form, men dette er altså fullt forklarlig p.g.a de opprinnelige disyllabiske formene 

faðir og móðir. Hver enkelt ordform står altså ikke selvstendig og som sitt eget 

utgangspunkt når det gjelder tonem, men begge de ubestemte formene er selvstendige. 

De bestemte formene bygger på hver sin ubestemte form, og i alle de kombinasjonene 

som forekommer, er det ingen veksling innad i parene singulare former eller 

pluralformer.  
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↓   →   ↓   → 

Ubestemt sing Bestemt sing Ubestemt plural Bestemt plur 

Etableres  Bygger på den 
etablerte formen i 
ubestemt singular, 
og får samme 
tonem 

Etableres – 
tonemet kan bygge 
analogisk på andre 
ord i samme form 

Bygger på den 
etablerte formen i 
ubestemt plural, og 
får samme tonem 

 

 

Vi kan ellers også oppsummere med at det er store grupper med tonem 2 i bestemte 

pluralformer blant substantivene, noe som kan ha betydning for en analogisk 

utvikling.   

 

2.1.3 Nyere lånord og utenlandske proprier 

De fleste lånord er overført fra det opprinnelige språket med en tonebevegelse som 

har blitt assosiert med tonem 1 i norsk.  

 

Tonem 1 Tonem 1 Tonem 1 Tonem 1 

Eks: mester, orden,  
blyant 

mesteren,ordenen, 
blyanten 

mestere, ordener, 
blyanter 

mestrene, ordnene, 
blyantene 

 

Tonem 1 vil ekspandere i og med innføringen av lånord. Alle de godt integrerte 

lånordene med flere stavelser, som betale, fortelle og regjere, har tonem 1, og det har 

også nyere lånord som skjema, gummi, bingo og villa. I tillegg hører en rekke lånord 

på -er, -en og -el inn under denne gruppa, ord som altså i form ligner på 

arvesubstantiv som åker, aksel og vinter. Men man kunne også tenke seg at lånord 

eller proprier (f.eks reportasje, Isabella) gikk veien mot integrering i språket ved å få 

en utvikling mot tonem 2. Halvorsen sier om dette at: 

 

 ”There is a tendency for new words borrowed into the language to be assigned 
tone 1. Only after existing in the language for a while are they likely to have their 
tone changed to tone 2 if they conform to one of the patterns for native tone 2 
words.” 

        (Halvorsen 1983:352) 
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2.1.3.1 Problemstillingen ved nyere lånord 

Vi kan få en indikasjon ved å jevnføre utviklingen med alderen på informantene. Men 

en videre problemstilling er om det er vår oppfattelse av å ha fullstendig gjort disse 

ordene og propriene til norske, eller vår oppfattelse og anerkjennelse av dem som 

opprinnelig ikke-norske, som er dominerende. I tilfelle det siste, kan vi jo også anta at 

tonem 1 her har å gjøre med at vi i større grad behersker språkene disse lånordene og 

propriene kommer fra.  

 

Ing-formen på norsk er regelmessig med tonem 2. Lånordet tipping har ifølge Jensen 

hatt overgang fra tonem 1 til 2  (Jensen 1958:16). Jeg vil teste lånordene dumping og 

spinning, som er aktuelle ord i norsk i dag. Igjen kan vi finne en utviklingsretning ved 

å se på informantenes alder, men det kan være vanskelig å si noe om hvorvidt ordet 

blir analysert som norsk ing-form eller et lånord som har fått tonem 2. Semantikken 

kan imidlertid hjelpe oss litt her når det gjelder spinning, ettersom det norske ordet og 

lånordet har ulik betydning.1 

 

2.1.3.2 Kategorisering og formlikhet er viktig i integreringen av lånord 

Lånord som har en trykksterk stavelse som følges av trykksvak schwa, kan gjerne få 

tonem 2 etter mønster av arveordene beskrevet ovenfor. Ifølge Oftedal (1952:156) 

uttales f.eks det tyske navnet Goethe dermed /2gø:te/ på norsk. (Oftedal spesifiserer 

ikke dialektforskjeller, men om vi legger til grunn at han refererer til sørøstnorske 

dialekter, er dette også et interessant utviklingstrekk.) Dette kan også være grunnen til 

at lånord som prinsesse har fått tonem 2. Da kan integreringen bestå i at formen, 

fonologisk sett, inviterer til tonem 2, ved at en trykksterk stavelse som følges av en 

trykksvak -e (gjerne schwa) ofte får tonem 2. I en samtale med barn som produserte 

nonsensord, fikk jeg f.eks det tydelig sammensatte substantivet 2havlepamp. 

Førsteleddet faller naturlig inn i en form med tonem 2.  

 

Når vi av og til kan høre tonem 2 i bestemte substantiver som skuffen og kaien/kaia, 

kan det ha sin relativt enkle forklaring i at den ubestemte entallsformen i 

utgangspunktet er oppfattet som med e-endelse: ei skuffe, ei kaie. Uttalen av vingen 

                                                 
1 Blir ordet brukt om sykling på et treningsstudio er det et lånord, mens den rotnorske semantikken 
dreier seg om å behandle ull på en rokk. 
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(på et fly) kan også vakle, og denne vaklingen kan forklares på tilsvarende måte ved 

at både en ving og en vinge finnes i språket. 

 

Ordet jeger høres ofte med vaklende tonem. Dette kan være forklarlig ved at ordet på 

den ene siden har formen til nomina agentis, som i utgangspunktet har tonem 2. På 

den annen side kan det analyseres inn i den store gruppa av disyllabler med tonem 1, 

enten arveord på -er som fikk tonemet ved innsettingen av svarabhakti (finger, vinter), 

eller lånord i gruppe med mester og feber. 

 

Johan Storm viser innledningvis i artikkelen ”Om Tonefaldet (Tonelaget) i de 

skandinaviske Sprog” til det minimale paret 1vesten ’waistcoat’ og (solen går ned i) 
2vesten ’the west’ (1874:30). Uten videre tar jeg sjansen på å hevde at det siste 

uttrykket ikke lenger har tonem 2. Storm forklarer i en fotnote at 2vesten er ”Egentl. 

Adverbium, oldn. vestan vestenfra, altsaa oprindeligt Tostavelsesord.” Ordet har altså 

skiftet tonem, og en forklaring her kan være formen. Ordet kan ha blitt ”reanalysert” 

inn i gruppa med bestemt artikkel klitisert på et monosyllabisk substantiv og dermed 

har fått tonem 1 i dag. Det er naturlig å uttale norske ord på -a med tonem 1 (Johnsen 

2002:26), og det er ikke usannsynlig at både ord på -a og -en får tonem 1 pga 

formlikheten med substantiver i bestemt form. 

 

Halvorsen (1983:353) viser til at suffigerte former finner sitt tonem som følge av 

kategoritilhørighet umiddelbart når de lånes inn. Han eksemplifiserer med en rekke 

infinitiver, som showe og guide, alle med infinitivsformens tonem 2. I den nevnte 

samtalen med barn som lager nonsensord, fikk jeg ellers en mengde ”nyvinninger” i 

infinitiv som å skrøvle og å dresle, med regelmessig tonem 2.  

 

I den grad formlikhet er avgjørende for valg av tonem, må vi gå ut fra at vi utleder en 

uttale for hver ordform. Det som må ligge til grunn for denne tonemfordelingen, må 

da være kunnskap om form eller kategori.  

 

2.1.4 Mer  om arvesubstantivene med monosyllabisk form i ubestemt plural 

Et påfallende trekk i oslodialekten er som nevnt uttalen av bestemt form plural av 

substantiver som f.eks land – landene, nærmere bestemt nøytrumssubstantiver som 

har monosyllabisk form i ubestemt plural. Som beskrevet i kap. 2.1.1, utviklet disse 

 15



formene regelrett tonem 1 som følge av den klitiserte artikkelen på l�nd > l�nd + in, 

men i disse formene har oslodialekten ofte tonem 2. 

 

Broch påpeker at den ubestemte pluralformen fikk endelse og tonem 2 ved analogi. 

Han diskuterer utviklingen fra monosyllabler til disyllabler, og transkriberer i den 

sammenhengen den aktuelle ubestemte pluralformen 2huser i sin samtid:  

 

”[...] neuters like hus ”house” [...] once had a plural of the same monosyllabic 
form and so with the simple intonation. Acquiring by analogy the now usual 
plural formation of Norwegian, namely the ending -er, they have also taken to 
themselves the compound tonic accent: /2huser/[…]  

(Broch 1935:82) 
   

En allmenn forklaring bak tonem 2 i de bestemte pluralformene, er innflytelsen fra 

dansk. Bl.a Jensen skriver om dette at de bestemte pluralformene hadde e-endelse, 

som i f.eks Trolde og Lande, og at de med dette utgangspunktet hørte naturlig inn 

under gruppa med disyllabler og altså den store tonem 2-gruppa. Man kan i tilfelle 

tenke seg at i en delering er det første e fra suffikset som har falt bort: Trolde + (e)ne, 

og at førsteleddet derfor har beholdt sitt tonem 2 gjennom bøyningen. Jensen har også 

observert en ”usikkerhet i uttalen av substantivet”, og mener i tillegg at det ”ser ut til 

å bli mer og mer sikkerhet i bruken av aks. 1 i b. pl. av sterke neutra [...]” (1958:7). 

 

2.1.4.1 Problemstillingen ved arvesubstantivene med monosyllabisk form i 

ubestemt plural 

Broch beskriver altså det forholdet i sin samtid at den ubestemte pluralformen er 

disyllabisk og har tonem 2. I dag må vi nøye oss med å stadfeste at den ubestemte 

pluralformen vel stort sett er tilbake med monosyllabisk form, og at den bestemte 

pluralformen kan ha tonem 2. I dagens oslodialekt reiser dette en rekke 

problemstillinger: 

 

2.1.4.1.1 Fra danske e-endelser  

Forklaringen på uttalen 2landene kan altså være at den bestemte formen fortsatt har 

sitt grunnlag i den tidligere ubestemte, disyllabiske formen med tonem 2, 2lande. Det 

er lett å innvende at dette i tilfelle er en forklaring som bryter med det vi ellers har 

oppfattet av den danske skriftspråkpåvirkningen: Det har vært rimelig å se den 
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tradisjonelle norske uttalen klart adskilt fra det danske skriftbildet vi hadde i Norge i 

perioden med dansk språk. Vi kan altså stille spørsmål om hvorvidt den danske 

skriftspråkspåvirkningen også hadde innflytelse på den muntlige uttalen. Talespråk og 

skriftspråk var nok også den gangen to mer adskilte ”kanaler” i folks bevissthet, bare 

med en form for kombinasjon i den rene “leseuttalen” som kan ha fulgt skriftformene 

ved opplesing. 

 

Broch pekte på en utvikling fra monosyllabisk hus til tonem 2 i 2huser i 1935, og 

Jensen pekte på en utvikling fra tonem 2 2husene til tonem 1 1husene  i bestemt plural 

i 1958. Noen av de aktuelle leksemene kan også ha en er-form i ubestemt plural i bruk 

også i dag. Jeg vil også se etter en indikasjon på om det er sammenheng mellom 

bruken av en slik form, f.eks 2karter, og tonem 2 i den bestemte pluralformen, hos den 

enkelte språkbrukeren. Det er uansett viktig å huske at alt dette i tilfelle bare gir 

indikasjoner, ettersom slike avvik også kan skyldes analogi fra de andre norske 

pluralformene, og at analogi på dette feltet ikke bare er tenkelig, men også sannsynlig. 

 

Pilene under viser forslag til hvor påvirkningen kommer fra, med en pil ”utenfra” på 

begge de to ubestemte formene for å illustrere at formene blir etablert enten analogisk 

eller som et annet naturlig utgangspunkt for resten av paradigmet. 

 

 ↓  →  ↓  → ↓ 

hus  1huset  2huser  2husene 

 

eller: 

 

↓  →  ↓  → ↓ 

hus  1huset  hus  1husene 

 

I tilfelle det viser seg å ikke være samsvar mellom de eldre e-formene og tonem 2 i 

bøyningen av i dag, vil det være interessant å drøfte hvilke forhold som eventuelt 

fremmer og eventuelt hindrer tonem 2 i denne formen. To forhold peker seg ut som 

mulig medvirkende årsaker. Det kan være analogi fra den store tonem 2-gruppa blant 

pluralformene av substantivene som virker inn. Det har også vært foreslått at det kan 
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virke preventivt på å få tonem 2 i slike former, om det fra før eksisterer et homonymi i 

presens partisipp. 

 

2.1.4.1.2 Analogi fra andre bøyningsformer med tonem 2 

Jeg vil også gjerne åpne for at uttalen med tonem 2 i slike former kan forklares 

analogisk. Man kan tenke seg at med en monosyllabisk ubestemt pluralform, land, 

tilbake i paradigmet, var det bare den bestemte pluralformen som sto åpen for 

analogisk utjevning. Dermed ville former som 2landene kunne formes analogisk fra 

andre substantiver. Men Haugen anser dette som lite sannsynlig: ”The suggestion 

[...]that they are also due to popular Norwegian forms is inherently less probable 

[…].” (Haugen 1967 i fotnote 11:301).  

 

2.1.4.1.3 Utvikling i tid eller individuelt betinget tonemvalg 

Én måte å tilnærme seg dette spørsmålet på, er å se om tonem 2 i slike pluralformer 

bare forekommer i substantiver som kan spores tilbake til den danske ubestemte 

pluralformen. Dette undersøker jeg enklest med å sammenligne informantresultatene 

jeg får ved substantiver både med og uten en historie med e-form. Tendenser i 

retningen på utviklingen kan gi indikasjoner på opprinnelsen: Har de yngste i større 

grad tonem 1, kan det antyde at vi har hatt en dansk påvirkning som nå er i ferd med å 

svekkes. Og motsatt: om de yngste bruker tonem 2 i større grad enn de eldre, er det 

mer sannsynlig at det er analogisk påvirkning som er en drivkraft i dagens dialekt. 

Informantresultatene vil også kunne gi en pekepinn på om hvert individ har sine 

spesielle preferanser når det gjelder tonemet i denne gruppa, eller om tonemet er 

knyttet til de enkelte ordformene hos hver informant.  

 

2.1.4.1.4 En parallell i presens partisipp  

Jeg vil undersøke om en parallellform i presens partisipp virker som en ”vaksine”, 

eller i det minste som en begrensende faktor. En umiddelbar innvending er at 

konteksten uansett vil gjøre dette til redundant informasjon, og at to slike former ikke 

nødvendigvis må utelukke hverandre. Hvis jeg f.eks ikke finner forekomster av typen 
2skapene kan en mulig forklaring være at tonem 2 baner seg fram kun så lenge formen 

ikke kommer i konflikt med presens partisipp (skapende). Jeg sorterer pluralformene i 

former som har en parallell i presens partisipp og former som ikke har det, og bruker 

informanttallene for å få en indikasjon på om slike parallellformer kan spille en rolle. 

 18



 

2.1.5 Mer om substantiver på -er og -el 

Substantiver som åker, aksel og vinter vakler i flertallsbøyningen. I singularformen er 

disse substantivene eksempler på at også tostavelsesord som opprinnelig er norske, 

kan ha tonem 1. I sin artikkel om tonem i norske flerstavelsesord toner Per-Kristian 

Halvorsen ned den hittil vedtatte automatikken i at polysyllabiske ord har tonem 2. 

Han lister opp de forlengst integrerte lånordene på -er, -el og -en og peker på at heller 

ikke arveordene åker og aksel foreløpig har skiftet tonem, selv om de har hatt ca. 800 

år på seg (Halvorsen 1983:258).  

 

Ett poeng som kan være viktig når det gjelder ordet aksel, er at det jo har to 

betydninger og er å betrakte som to homonymer i den grad det har samme tonem i 

dag. Når det gjelder tonemfordelingen, skulle det teoretisk ha betydning at de to 

homonymene har ulik etymologisk bakgrunn, ordet for “skulder” er utviklet av norr. 

�xl, mens ordet for “hjulaksel” var disyllabisk allerede i den norrøne formen �xull 

(Jfr. Arne Torp, i samtale). Med tanke på dette kan man gå ut fra at utgangspunktet 

var en uttale med tonem 1 i det første tilfellet og tonem 2 i det andre, og Haugen setter 

da også opp disse to som et minimalt par (1967:302).  Ordet for “skulder” er ikke et 

vanlig ord i oslodialekten i dag, men i betydningen “hjulaksel” er det i vanlig bruk, 

noe som etter dette skulle indikere at uttalen 2aksel er mest frekvent, isolert sett. 

Strengt tatt kan vi i tillegg snakke om en tredje form av ordformen, ettersom vi også 

har mannsnavnet Aksel/Axel. Dette navnet har hatt jevn framgang på navnestatistikken 

de siste årene, og på barn i Oslo høres det helst med tonem 2 så vidt jeg har registrert. 

Jensen (1958) viser imidlertid til navnet Aksel som en del av et minimalt par, og da 

bare med tonem 1 på navnet.2 

 

2.1.5.1 Problemstillingen ved substantiver på -er og -el 

I gruppeinndelingen av arvede substantiver i 2.1.1 og 2.1.2, er dette den eneste 

klassen med disyllabiske arveord som har tonem 1 i ubestemt, singular form: ord som 

ender på -er eller -el. Bakgrunnen for dette er som nevnt at ordene har vært 

monosyllabiske før innskuddet av svarabhakti, i litteraturen ofte beskrevet som med 

                                                 
2Ingen av de to nevnte betydningene berører imidlertid personnavnet Aksel, så de gir ingen føringer på 
hvilket tonem vi skulle forvente. I Norsk personnamnleksikon står Aksel oppført med det hebraiske 
Absalon som opphav (Kruken 1995:18). 
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en ”underliggende monosyllabisk form” (Withgott & Halvorsen, 1984). Disse ordene 

har i teorien tonem 2 i pluralformene (Haugen 1967:303), men her er det variasjoner å 

høre i oslodialekten. Både 1åkre og 2åkre forekommer, og i bestemt form kan vi høre 

variantene 1åkerne og 2åkerne, og også 1åkrene og 2åkrene. Tilsvarende har jeg 

observert ved bøyningen av vinter. 

 

2.1.5.1.1 Analogi fra andre bøyningsformer med tonem 1 

På jakten etter en mulig påvirkningskilde til disse substantivene, er det først og fremst 

naturlig å se nærmere på lånordene som ligner i form. Lånord som også ender på -er, -

en eller -el utgjør en stor gruppe av disyllabiske substantiver med tonem 1 i språket i 

dag, og disse har for en stor del en tonem 1-form også i plural. Det er et åpent 

spørsmål om det er påvirkning mellom arve- og lånordene med -er, -en eller -el-

substantiver, og i tilfelle hvilken vei påvirkningen skjer. Tonem 1 i denne formen kan 

ellers også smitte fra bønder-gruppa, altså substantivene som opprinnelig hadde 

monosyllabisk form i ubestemt plural. Det er en viss likhet i form i den bestemte 

pluralformen hvis vi sammenstiller formene bøndene og vintrene, og det er ikke 

usannsynlig at det kan skje en påvirkning også fra denne gruppa. Hvis vi åpner for en 

påvirkning mellom disse formene, er det spesielt interessant at det i tilfelle er den 

bestemte pluralformen, og ikke den ubestemte, som innfører et tonemskifte i 

paradigmet. Hittil har det vært tydelig at påvirkningen bygger fra den ubestemte til 

den bestemte formen.  

 

2.1.5.1.2 Utvikling i tid eller individuelt betinget tonemvalg 

Hvorvidt arveordene blir påvirket mot tonem 1, er igjen noe som kan leses av 

aldersfordelingen på informantene. Det kan være interessant å se nærmere på hvor 

vanlig det eventuelt er å bruke tonem 1, og hvor hovedtyngden i tilfelle ligger i 

aldersspekteret. I tilfelle tonemvalget i disse ordene tydelig utvikler seg mellom de 

eldste og de yngste informantene, vil jeg være oppmerksom på om det er forskjell på 

valget av tonem i frekvente og ikke frekvente ord. I denne sammenhengen 

representert ved de relativt ufrekvente åker og aksel mot det frekvente vinter.3 Jeg vil 

også være oppmerksom på om hver enkeltinformant er trofast mot sin bruk av 

tonemet i denne gruppa, eller om én og samme person vakler i bruken av tonemet.  

                                                 
3 Mer om disse ordenes frekvens i kap. 4.1.2 – Utvalg av testmateriale 
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2.1.6 Ukedagsnavnene 

Aller først kan det være interessant å se nærmere på hvorfor den ubestemte 

singularformen av ukedagsnavn har tonem 1 i utgangspunktet. Den må betraktes som 

en opprinnelig sammensetning av monosyllabisk substantiv + substantiv, og disse er 

ikke med i Haugens oversikt over kategorier som får tonem 1 (1967:293). Derimot 

lister Haugen opp ukedagsnavn som eksempel på tonem 1-ord: i en kategori med 

sammensatte ord hvor andreleddet har redusert trykk (Haugen 1967:303). Tonem 1 

(sammenlignet med tonem 2) er tidligere beskrevet av Oftedal (1952:176) som med 

tyngre trykk på første stavelse, på bekostning av andre stavelse (og de videre 

stavelsene). En trykksvekkelse i sisteleddet -dag forårsaker derfor tonem 1 i hele 

formen søndag. Dette blir et tema i kap. 2.2.1. 

 

Når det er sagt, er det nødvendig å presisere at jeg i det følgende behandler 

ukedagsnavnene som simplekser: leksikaliserte enheter og konvensjonaliserte med 

ikke-komposisjonell betydning (Bakken 1998:155). Når jeg senere tester disse  som 

en del av en sammensetning, er det ikke med en fuge mellom f.eks søn- og -dag, men 

etter dag-.  

 

Ukedagsnavnene er også blant de disyllabiske førsteleddene som jeg vil teste for 

tonem 2 i sammensetninger. Grunnen til at de har fått sitt eget kapittel, er at jeg i 

tillegg vil se nærmere på tonemet i flertall av dette simplekset, mens de øvrige 

førsteleddene bare hører hjemme i gruppa ”komposita med disyllabisk førsteledd”.   

 

En vanlig forklaring på at ukedagsnavn har tonem 1 i ubestemt singular form, er ellers 

at de ofte er å høre i en oppramsingsrekke. Dette gjelder da i tilfelle også tallord som 

førti og femti. Etter min mening kan dette betraktes som en sekundær forklaring til at 

trykkforholdene endres, ved at trykket samler seg på de stavelsene som fra før er de 

trykksterke. En slik konsentrasjon av trykket kan gå på bekostning av trykket i de 

øvrige stavelsene, og i en oppramsing vil rytmesekvensene fordele seg i tydeligere to-

takts sekvenser. Det er nærliggende å gå ut fra at trykket naturlig vil fordele seg på 

denne måten, slik Broch viser i sin studie av rytmen i norsk talespråk (Broch: 1935) 

At en slik reduksjon av trykk i andre stavelse kan lede til tonem 1, skal jeg også 
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komme nærmere tilbake til, først i kap. 2.2.1 – Beskrivelser av trykk- og toneforhold i 

tonemene.  

 

2.1.6.1 Problemstillingen ved ukedagsnavnene 

En tonemvariasjon innenfor bøyninger av simplekser er i uttalen av ukedagsnavnene i 

plural. Denne problemstillingen minner på mange måter om den som gjelder 

pluralformer av de monosyllabiske nøytrumene i 2.1.4. Men i tilfellet 

ukedagsnavnene har vi alltid endelsen -er i ubestemt plural, og variasjonen mellom de 

to tonemene forekommer i begge pluralformene.  

 

2.1.6.1.1. Analogi fra andre bøyningsformer 

Igjen viser illustrasjonen under forslag til hvor påvirkningen kommer fra. Begge de to 

ubestemte formene har en mulig analogisk påvirkning, vist med en pil ”utenfra”. 

Bakoverpilen får en parentes, ettersom det bryter med antagelsene om at påvirkninger 

skjer fra den bestemte til den ubestemte formen, og foreslår at den også kunne ha sin 

opprinnelse i sammensatte ord. Men jeg lukker likevel ikke helt for det, etter først å 

ha åpnet for en mulig analogisk påvirkning mellom de bestemte formene fra gruppa 

bøndene til gruppa vintrene i 2.1.5.1.1  – Analogi fra andre pluralformer med tonem 

1. 

 

↓  →  ↓ (←)  → ↓ (←) → ↓ 
1søndag 1søndagen 2søndager 2søndagene (sammensatte former) 

 

Her vil jeg teste om det finnes sammenhenger mellom ubestemte og bestemte former 

hos informantene, og senere også om det finnes sammenhenger mellom disse på den 

ene siden og sammensetninger med ukedagsnavn på den andre.  

 

2.1.6.1.2 Utvikling i tid eller individuelt betinget tonemvalg 

Også ved uttalen av ukedagsnavnene er jeg interessert i om det er mulig å spore noen 

utvikling over tid ved å se på alderen til informantene. Den muligheten jeg har til å se 

etter en sammenheng mellom individ og den enkelte ordformen, er om informanten 

har samsvar i bruken av tonemet mellom plural og sammensetningene i denne gruppa.  
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2.2 Komposita - bakgrunnsstoff og problemstilling  

Sammensatte ord er ikke et tema i Oftedals artikkel ”On the Origin of the 

Scandinavian Tone Distinction” ettersom han mener dette materialet nok ikke har hatt 

innvirkning på opprinnelsen til tonemdistinksjonen. Et unntak er proprier, og 

artikkelen inneholder to av dem som eksempler på argumentasjon for at tonem 1 

kunne oppstått allerede gjennom forkorting i synkopetiden: Svíaríki > Sverige og  

Súladalr > Suldal. Selv om dette ikke har vært medvirkende når det gjelder 

opprinnelsen til tonemene, har skandinavisk relativt mange sammensatte ord. Oftedal 

avslutter da også den historiske oversikten sin med å peke framover på at komposita 

nok kan ha betydning i den nyere utviklingen av tonemfordelingen (1952:177). 

 

I denne delen (2.2) ser jeg nærmere på de to kategoriene med sammensatte ord, 

gruppert i hvert sitt kapittel. I 2.2.3 behandler jeg ordene med monosyllabisk 

førsteledd, og i 2.2.4 dreier det seg om disyllabiske førsteledd. For hver av disse 

gruppene gjør jeg først rede for trykk- og toneforhold, samlet i et eget kapittel (2.2.1), 

og en teori om leksikalisering som spiller en viktig rolle i belysningen av tonemskifter 

i kompositaene (2.2.2).  

 

Ett av målene mine når det gjelder kompositaer, var å se om frekvens virker 

fremmende på endringer i tonemet. Med den kognitive lingvistikken som bakteppe, 

vil jeg belyse om hele ordformen lettere får ny status, altså reanlyseres, hvis det er et 

ord som brukes hyppig. Et kjernebegrep hos Langacker er “entrenchment”, som best 

kan oversettes som “innprenting gjennom bruk”. Gjennom repetisjoner får 

sammensatte strukturer etter hvert status som en enhet, ved at de ikke lenger krever 

bevisst oppmerksomhet til delene de er sammensatte av. Langacker gir selv 

alternative begreper på fenomenet “entrenchment”, de kanskje mer forklarende 

uttrykkene “automatisering” eller “vanedanning” (Langacker 2000:93). Denne 

automatiseringen åpner i sin tur både for reduksjon i form og bleking av semantikken.  

 

2.2.1 Beskrivelser av trykk- og toneforhold i tonemene 

Tonemet forutsetter en trykksterk stavelse med minst én etterfølgende stavelse uten 

trykk. Tradisjonelt har likevel tonem 1 vært tilordnet enkeltstavelser, mens tonem 2 er 

utførlig beskrevet i tidlig litteratur som en sekvens av minimum to stavelser. I 

monosyllabler har vi ingen mulighet for opposisjon med motsatt tonem, og det har 
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vært ført omhyggelig argumentasjon både for og imot at dette holder monosyllabler 

utenfor tonemdistinksjonen. Haugen refererer til andre forskeres syn når han påpeker 

at  

”It was pointes out already by Oftedal in 1952 that one cannot use the test of 
minimal pairs to establish that monosyllables have Accent 1. They cannot be 
contrasted with words of identical segmental constitution having Accent 2, as many 
polysyllables. Rischel has made a good deal of this point, declaring that a 
monosyllable like hus “house” contains “keinen distinktiven Ton”. He therefore 
prefers to say that the accent distinction is located in the second syllable, since the 
distinction requires a minimum of two syllables before it appears.”  

(Haugen 1963:278)  
 

Selve termene som har vært brukt om tonemet, vitner også om forskjellige 

innfallsvinkler til dette. ”Aksent” og ”tonem” er nøytrale termer i så måte, men 

”simple” og ”complex accent” har vært beskrivende termer med referanse til nettopp 

den fonetiske formen. Begrepene ”monosyllabisk” og ”disyllabisk aksent”, med 

referanse til historisk opphav, har også vært brukt som beskrivende termer (Haugen 

1967:296).  I dag er det bred enighet om at monosyllabler ikke kan betraktes som 

tonembærende i det hele tatt. At det uansett er vanskelig å snakke om tonem før det 

finnes en forbindelse til en annen tone, blir gjort tydelig i Olaf Brochs eksempler i 

artikkelen ”Tonelag bestemmende for lydutvikling”. Han setter opp de to sekvensene 

”hele 1ostnær 2bortə ” og  ”alle 2ostnær 2bortə”, tonemforskjellen er alt som gir 

informasjon om entall eller flertall på substantivet i dette eksemplet (når vi ser bort fra 

determinativene ”hele” og ”alle”) (Broch 1944:121).  

 

Vi kan se på en rekke minimale par hvor første stavelse bærer trykket og dermed er 

den stavelsen hvor tonemsekvensen starter, som de klassiske eksemplene 
1tanken/2tanken, 1bønder/2bønner og 1ender/2ender. Om vi setter en trykksterk 

stavelse til venstre for slike sekvenser, vil det opprinnelige trykket bli redusert, og 

overgangen mellom de opprinnelige første- og andrestavelsene endres. Trykket 

skyves over på førsteleddet, og tonemdistinksjonen forsvinner: gasstanken, 

småbønder og stokkender.   

 

Når det gjelder toneforløpet, har det vært diskutert om de to tonemene egentlig har 

ulike toneforløp eller om det dreier seg om samme toneforløp, bare med ulik 

plassering av ordene i dette toneforløpet. Fonetikere har påpekt at tonemene følger 

samme tonekurve. Bl.a Haugen sier om tonem 2 at det kan ”most naturally be 
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described as a displacement of the tonal curve of Accent 1 (Haugen 1967:296), og det 

”displacement” det er snakk om, er nærmere bestemt en forsinkelse i tonem 2 i 

forhold til tonem 1 (Bl.a Haugen 1955:204).  

 

Hvordan første stavelse i tonem 2 bærer noe predikerende i seg, et slags signal om at 

noe skal følge, kan også betraktes gjennom selve musikaliteten i tonemet. Allerede 

Ivar Aasen mente at ”det svagere tonelag” (tonem 2) lød som en påbegynt, men ikke 

avsluttet tonefølge (Norsk Grammatikk 1864:50, her gjengitt etter Storm 1874). Storm 

grep fatt i dette, og relaterer denne ufullstendigheten til at tonelaget er blitt kalt 

nettopp ”det svage”: det gir inntrykk av å være svakere, men det skyldes rett og slett 

at tonen er uavsluttet. Kraften og lengden er den samme i de to tonemene, bare 

tonembevegelsen er forskjellig. Dette forklarer han i musikalske ordelag ved at 

stemmen starter omtrent én tone nedenfor avslutningstonen, og glir omtrent en terts 

ned før den svinger seg tilbake til en avslutningstone som dermed er forventet i den 

hørendes bevissthet. Både den lavere starttonen og den glidende tonebevegelsen er 

trekk som er karakteristiske her. 

 

”For det musikalske og tillige sproglig øvede Øre faar hele denne Tonebevægelse 
en vis Lighed med Slutningen af en Melodi, hvor den næstsidste Tone lyder 
uafsluttet, idet den beror paa en i Virkeligheden disharmonisk Akkord, hvorfra 
den løber tilbage til og finder sin Afslutning i Grundtonen med den derpaa 
byggede Harmoni. 

(Storm 1874:33) 
 

Olaf Broch er også inne på det samme når han beskriver for studenter i London 

hvordan tonem 2 ikke kan høres i løpet av den ene stavelsen lang-: med uttalen ”/2laŋ/ 

...”  høres det ut som et uavsluttet ord for et norskspråklig øre. Øret vil instinktivt 

forvente en fortsettelse, det være seg formene 2lange, 2Langgaten el. lign. (Broch 

1935:81).  

 

Det begynner å tegne seg et bilde av at tonem 2 har en jevn avhengighet mellom de to 

stavelsene. Tonem 1 er derimot enklere beskrevet som en trykksterk + en 

trykkredusert stavelse. Magne Oftedal diskuterer de historiske forhold: 

 

”I do not consider it impossible that [Accents 1 and 2] were relative differences 
in stress (…). Koch and R. Noreen maintain that Accent 2 words in Modern 
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Swed. have a stronger stress (levis) on their second syllable than have Accent 1 
words.”  
        (Oftedal 1952:175) 

 

For så å følge opp med at ”there must have been, in Accent 2 words, some sort of 

accentual equilibrium between the first and second syllables syllables, whereas 

Accent 1 can be characterized as stress followed by lack of stress.” (Oftedal 1952:176) 

 

Vi kan se først og fremst se noen sammenhenger mellom dette og et viktig poeng når 

det gjelder tonem 1 i sammensatte ord med monosyllabisk førsteledd. Et sammensatt 

ord har bitrykk på andreleddet, noe som i mange tilfeller vil bety bitrykk på den andre 

stavelsen i hele kompositumet. Man kan tenke seg at en reduksjon av dette trykket i 

andreleddet/andre stavelse, gjør at hele sammensetningen som helhet, etter det som er 

sagt, er særlig godt egnet til tonem 1. Trykkreduksjon i andreleddet kan rett og slett 

være grunnen til at enkelte ord har tonem 1, som i Haugens beskrivelse med bl.a 

eksempelet sammensetningen blåbær:  

 

”A compositional suffix (B-member) is tone-bearing4 unless it is (a) weakly 
stressed; [...]. (a) Weak stress: Many original compounds have in effect ceased to 
be so by weakening of the second member (…) Among these are (1) nouns like 
days of the week, e.g. søn’dag ‘Sunday’, also mid’dag ‘dinner’, and names of 
berries, e.g. blå’bær ‘blueberry’, actualle /blåb’bær/; (2) numerals, including all the 
decades, e.g. tret’ti ‘thirty’, fem’ti ‘fifty’; (3) particles, probably restressed […], (4) 
kinship terms, often used as titles before names, e.g. far’far ‘paternal grandfather 
[…]” 

(Haugen 1967:303) 
 

Med dette i bakhodet når det er temaet tonemforandring som skal belyses, kan vi 

legge merke til at adjektivet sursøt og sursøtt uten diskusjon er transkribert som 
2su:rsø:t og 2su:rsøt på 40-tallet (Borgstrøm 1947:141). Når det i dag ikke er 

oppsiktsvekkende å høre disse formene med tonem 1, kan vi kanskje ha å gjøre med et 

andreledd som mister trykk?  

 

Det er grunnlag for å se frekvens som en medvirkende faktor til trykkreduksjon, og at 

trykkletthet fører til en tendens til det umarkerte tonem 1. I sin artikkel ”Frekvens, 

trykkletthet og reduksjon” beskriver Torp hvordan høy frekvens gir reduksjon i det 

språklige materialet, også det fonologiske. Nærmere bestemt at reduksjon i trykk kan 

                                                 
4 Haugen bruker uttrykket ”tone” om tonem 2.   
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være en følge av frekvens, og med det en forløper til ytterligere reduksjoner i 

ordformene (Torp 2003:219). Et frekvent ord har større sannsynlighet for å bli 

forenklet lydlig, og artikkelen har også en del eksempler på sammenhengen mellom 

frekvens og trykkletthet. Blant eksemplene nevner han en del vanlige 

adverb/preposisjoner, som jeg skal komme tilbake til i kap. 2.3. Et annet interessant 

eksempel i artikkelen er dessuten et helt nytt og påfallende fenomen i oslodialekten i 

dag, nemlig pronomenet dere uttalt med tonem 1. Utviklingen fra det tradisjonelle 

tonem 2 til tonem 1 i dette pronomenet kan forklares ut fra frekvens. Når et ord står i 

en frekvent sekvens, kan det miste hovedtrykket ved at det kan bli stående klitisk til 

resten av sekvensen. Og et ord som mister hovedtrykket, mister følgelig 

tonemopposisjonen. Dere er frekvent som et objektspronomen klitisert til et 

foregående verb, og trykk og tonemopposisjon tapes på linje med den reduksjonen 

andre pronomener også gjerne utsettes for i denne posisjonen (Torp 2003:221).  

 

Men hvis vi går tilbake til sammensetningene, skal vi aller først konstatere at en 

sammensetning har bitrykk i andreleddet. Dette peker framover mot kap 2.2.2 og 

leksikalisering, hvor vi skal se nærmere på at et redusert (bi-)trykk på andreleddet i en 

sammensetning er nært forbundet med leksikalisering (Bakken 1998:99). Ettersom 

redusert trykk etter et monosyllabisk førsteledd vil være det samme som redusert 

trykk på andre stavelse i sammensetningen, kan dette være en forklaring dersom 

sammensetningen trekker mot tonem 1. Dermed kan man også tenke seg at en 

leksikalisert enhet på denne formen kan forbinde seg med tonem 1, selv om det er 

viktig å ta flere forbehold her. F.eks kan det være en tendens til at kort vokalisme i 

førsteleddet styrer mot tonem 15. ”Når blåbær i Oslo-området uttales med kun ett 

trykk, tonem 1 og kort /å/, er sammensetningen formelt sett helt harmonisert med et 

tostavelses simpleks, jf /’blåbær/ og /’henær/ (pluralis av hender i Grenland)” 

(Bakken 1998:98).  

 

Når det gjelder tonem 2, så vi av sitatet av Oftedal over at det skjer en ekvilibrering 

mellom de første stavelsene.  Det er også interessant i vår sammenheng at trykket ikke 

bare fordeler seg mellom de to første stavelsene, men også videre, om ordet er 

polysyllabisk: Jørgen Rischel bekrefter at ikke bare den andre, men de etterfølgende 
                                                 
5 Eksempler: 1Tysklærer, men 2språklærer, 1papptak, men 2takpapp. Det finnes imidlertid nok av 
unntak, f.eks 1slåball, men 2håndball. 
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stavelsene i en stavelsegruppe er essensiell for tonemet: ”(...) ordtonane [er] nært 

knytte til den andre stavinga i ei stavingsgruppe (...). Ein kan difor slå fast at dei 

funksjonelle einingane som tonerørslene er manifestasjoner av, ikkje er å finne i 

stavingane med hovudtrykk, men i staden dei (etterfylgjande) trykklette stavingane 

eller i stavingar med bitrykk. (Rischel 1960:258).  

 

Trykkekvilibreringen kan i tilfelle virke på tvers av fugen etter et disyllabisk 

førsteledd som får tonem 2. Hvis en sammensetning med et slikt førsteledd får tonem 

2, kan vi forestille oss at dette virker ”utjevnende” mellom de to leddene. I Bakkens 

studie av leksikaliseringsprosessen, som jeg gjør nærmere rede for i det påfølgende 

kapittelet, skriver hun bl.a  at ”det er sannsynlig at en sammensetnings 

komposisjonelle betydning kan bidra til å forhindre eller i hvert fall forsinke den 

fonologiske utjevningen i fugen” (Bakken 1998:98), uten at jeg vil ta dette til inntekt 

for at tonem 2 nødvendigvis må følge som en slik fonologisk utjevning.  

 

Men trykkreduksjonen spiller en vesentlig rolle når en sammensetning utvikler seg til 

å oppfattes som et simpleks, som kap. 2.2.2 går mer utførlig inn på. Det kan være 

rimelig å stille seg spørsmålet om en reduksjon av trykk i andreleddet også innebærer 

en reduksjon i den semantiske vekten vi legger på andreleddet i en sammensetning.  

 

2.2.2 Leksikalisering- gjennom  en trefaset skala 

Begrepet leksikalisering er brukt på forskjellige måter i lingvistisk litteratur. Først og 

fremst kan det knyttes til det at et fenomen eller et begrep har et eget leksem i språket, 

som det er tilfelle med leksemet døgn i norsk, men ikke i engelsk. I denne oppgaven 

er det en annen bruksmåte som er interessant, nemlig utviklingsprosessen som fører et 

sammensatt ord fra det blir brukt første gang med betydningen til hver av de to 

delene, til det har fått en betydning som er noe annet eller mer enn summen av 

enkeltdelene. I ”Leksikalisering av sammensetninger” presenterer Bakken denne 

definisjonen: ”Med leksikalisering menes her en gradert prosess der en 

sammensetnings betydning går over fra å være komposisjonell og motivert, til å bli 

ikke-komposisjonell og demotivert” (Bakken 1998:61). Hun har deretter utarbeidet en 

trefaset, semantisk definert leksikaliseringsskala, og det er denne framstillingen jeg 

legger til grunn som bakgrunnsstoff her. Jeg tilnærmer meg deretter materialet med å 

drøfte hvorvidt et leksem som nyoppstår med et nytt tonem, kan være inne i en 
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leksikaliseringsprosess. I kap 4.1.2.1 appliserer jeg deler av testmaterialet på denne 

skalaen, for å finne ut om leksemer som kan uttales med et annet tonem enn før, kan 

sies å i hvert fall ha påbegynt disse fasene, selv om det er klart at ingen av de 

sammensatte ordene i testmaterialet har status som simplekser. Blir f.eks ordet 

femtilapp oppfattet som like nært knyttet til femtitallet som før, og har dette 

sammenheng med en uttale med tonem 2? Kan man tenke seg at tonemskiftet bidrar 

til å distansere betydningen fra førsteleddets isolerte betydning?  

 

På veien fra spontanlaging av et sammensatt ord til et arbitrært simpleks, er det tre 

faser: 

1: konvensjonalisering  >  2: betydningssammensmelting  >  3: demotivering  

 

Prosessen starter etter at sammensetningen er dannet og brukt én gang. Hvis et 

spontanlaget ord blir gjentatt, har det strengt tatt startet på leksikaliseringsprosessen. 

Frekvens spiller en viktig rolle allerede i utgangspunktet. En hyppig brukt 

sammensetning vil bli konvensjonalisert i større grad enn en som sjelden brukes. I 

tillegg virker prestisjen knyttet til ordet som en fremmende faktor, og det gjør det 

også om ordet blir vanlig i skrift. Det siste kan imidlertid virke begge veier, et 

skriftbilde virker etablerende og gir aksept, mens det samtidig kan virke 

konserverende på oppfatningen av to identifiserbare ledd (Bakken 1998:63-64).  

 

I Bakkens framstilling er det et poeng at selve leksikaliseringen består av kun de 

semantiske endringene, mens de formelle endringene betraktes som sekundære. 

Både ikke-komposisjonell betydning og demotivering, gjør at betydningen til 

enkeltleddene blir mer utilgjengelig, og disse faktorene virker også fremmende på 

fonologiske endringer. Hun viser imidlertid også til Bauer (1983:50ff, her gjengitt 

etter Bakken 1998) som derimot inkluderer formelle endringer i selve 

leksikaliseringen. Her blir avvikende uttale av et førsteledd i forhold til hvordan 

leddet som selvstendig ord uttales, betegnet som en fonologisk leksikalisering. 

(Bakken 1998:68), og i tillegg framhever hun trykk som det mest vanlige prosodiske 

trekket som viser leksikalisering (Bakken 1998:90). I Bakkens semantiske analyse 

åpner hun istedet for at sammensetningsspesifikk fonologi er en følge av en 

leksikaliseringsprosess. Som nevnt i 2.2.1 kan tap av bitrykket i andreleddet kobles til 

leksikaliseringen, og Bakken presiserer at det er sannsynlig at dette bitrykkstapet er en 
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følge av en sammensetnings sterke leksikaliseringsgrad. (1998:101). Hun bruker 

betydningssammensmeltingen som kriterium på sterk leksikalisering og 

komposisjonell betydning som kriterium på svak leksikalisering, men grensene er 

naturlig nok vanskelige å trekke (1998:153). Teorien sier med dette at bitrykkstapet 

kan skje omkring fase nr. to i modellen.  

 

2.2.2.1 Leksikaliseringsskalaens fase 1: Konvensjonalisering 

Leksikaliseringsprosessens første fase er konvensjonaliseringen. I en 

konvensjonalisert sammensetning har førsteleddet alltid bare generell referanse, aldri 

spesifikk. Konvensjonaliseringen kan ellers være sterk eller svak, avhengig av hvor 

mange språkbrukere som er innforstått med koblingen fra uttrykk til innhold. Likevel 

kan det fortsatt være tvil om hver konvensjonaliserte enhet egentlig nylages for hver 

situasjon. Derfor kan den avgjørende testen være om ordet har fått en helt klar 

forbindelse mellom uttrykk og innhold uavhengig av kontekst. Bakken 

eksemplifiserer med bikkjebolig, som i større grad enn hundehus trenger en kontekst 

for å være forståelig. Hundehus er kjent og entydig uavhengig av kontekst, men det er 

absolutt motivert av enkeltdelene. En konvensjonalisert sammensetning kan også godt 

ha komposisjonell betydning, dvs ha bevart begge sine betydningselementer, men når 

den er konvensjonalisert, er den etablert som en enhet i den mentale grammatikken.  

 

I tråd med kognitiv lingvistikk, kan komposisjonalitet betraktes som en egenskap som 

er mer eller mindre oppfylt, framfor en mer kategorisk inndeling. Når det gjelder 

kategorisering opererer Langacker med en gradvis tilnærming til en prototype 

(2000:4), altså ingen skarp grense mellom egenskapene komposisjonell og ikke-

komposisjonell, men snarere et spørsmål om i hvor stor grad vi har nærmet oss en 

kategori.  

 

At en sammensetning har komposisjonell betydning, kan innebære at helhetens 

betydning er motivert av hvert av leddenes betydning, uten å være forutsigelig. 

Langacker bruker eksempelet pencil sharpener:  
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For example, although a pencil sharpener is indeed “something that sharpens 
pencils”, this compositional value falls considerably short of its actual linguistic 
meaning. Pencil sharpener is conventionally understood as indicating a specific 
type of physical object, one with various properties not subsumed by the 
individual meaning of either pencil or sharpener.  

(Langacker 2000:15)  
 

En konvensjonalisert sammensetning har komposisjonell betydning hvis det er mulig 

å bytte ut et ledd i sammensetningen med et synonym, i like kontekster, uten at 

helhetens betydning endrer seg. Dette kan eksemplifiseres med å bytte ut damesko 

med henholdsvis kvinnesko og damefottøy i konteksten: ”Hun arbeidet i avdelingen 

for damesko” (Bakken 1998:78). Når dette fungerer, viser det at sammensetningen 

damesko faktisk er komposisjonell.  

 

Forholdet mellom at en sammensetning er komposisjonell og at den er analyserbar, er 

at det er større sjanse for at en sammensetning er analyserbar om den er 

komposisjonell, enn om den ikke er det. Det er imidlertid adskilte størrelser. Et viktig 

poeng er at analyserbarhet må betraktes som en individuelt variabel størrelse, altså 

avhengig av et individs erkjennelse av komposisjonaliteten. 

  

”Men det er sannsynlig at en overgang fra komposisjonell til ikke-komposisjonell 
betydning har vedvarende ikke-analyserbarhet som mellomledd. Det vil si at en 
konvensjonalisert komposisjonell sammensetning som sjelden eller aldri blir 
analysert, etter hvert vil utvikle ikke-komposisjonell betydning”  

(Bakken 1998:80) 
 

2.2.2.2 Leksikaliseringsskalaens fase 2: Betydningssammensmelting 

Fase to er betydningssammensmeltingen. Når en sammensetning har ikke-

komposisjonell betydning, utgjør leddenes betydninger tilsammen noe annet enn 

summen av delene. Her kan testen være å forklare betydningen med 

sirkeldefinisjoner. En damesko er en sko for damer, men en parkdress er ikke bare en 

dress som brukes i en park. Parkdress er altså en ikke-komposisjonell sammensetning. 

Helhetens betydning er noe mer enn det delene bidrar med, den er blitt mer 

spesialisert, og ordet har gjennomgått en betydningssammensmelting.  

 

Betydningssammensmeltingen må ikke nødvendigvis følge av at et sammensatt ord er 

konvensjonalisert. Men konvensjonalisering regnes som en nødvendig forutsetning 

for betydningssammensmeltingen.  
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2.2.2.3 Leksikaliseringsskalaens fase 3: Demotivering 

Den tredje og siste fasen i en semantisk leksikaliseringspsosess, er demotiveringen. At 

helhetens betydning er motivert, vil si at den betydningen som hvert av leddene bidrar 

med, i det hele tatt er relevante for helhetens betydning. Demotiveringen i den siste 

fasen vil si at den motiverte koblingen mellom uttrykk og betydning blir stadig mer 

svekket. Ett eksempel på dette er snippkjole, som er demotivert ettersom vi ikke 

lenger bruker kjole om herreplagg. Etter en demotiveringsfase oppfatter 

språkbrukerne til slutt ikke den morfologiske strukuren som relevant for det 

sammensatte ordet. 

 

2.2.3 Komposita med monosyllabisk førsteledd 

Jeg legger til grunn de ”reglene” som Einar Haugen setter opp i  ”On the rules of 

Norwegian tonality” (Haugen 1967: 293-309). Disse representerer også, så langt jeg 

har oppfattet, de vanlige forventningene til tonemfordelingen, selv om man må ta 

høyde for unntak. Jeg har valgt å begrense meg til sammensetninger på formen 

substantiv + substantiv, og for disse gjelder hovedregelen for sammensetninger med 

monosyllabisk førsteledd at de har tonem 2. Unntak fra dette er kategorier som ikke 

berører testmaterialet i denne oppgaven.6   

 

Tonem 2 i slike kompositaer er også presisert med eksempler i litteraturen: Vanvik 

(1985) nevner bare tonem 2 i sammensetninger med førsteleddet buss-7, mens NRG 

(1997:700) bruker ordet biltur som et beskrivende eksempel på ”trykk på fyrste 

staving og tonem 2”. Disse er tips til testmateriale, og jeg tar derfor sammensetninger 

med buss- og bil- med blant ord jeg vil teste.  

 

2.2.3.1 Deskriptive ”regler”   

”Reglene” for tonemfordeling er ofte gitt med ulik innfallsvinkel. Tilhørigheten til en 

grammatisk kategori ser ut til å være et vanlig grunnlag for sortering, men et ords 

tonem forklares også på bakgrunn av f.eks fonologisk form, som nevnt i kap 2.1.3.2. 

                                                 
6 Unntakene gjelder bl.a sammensetninger med bøyde førsteledd og partikkelsammensetninger  
(Haugen 1967:303). 
7 Da 70-tallskorpuset Taus var ferdigstilt, søkte jeg på ord med buss- som første del. Her fikk jeg én 
forekomst (bussalternativ) som det er vanskelig å bestemme tonemet på, men som jeg vil holde for 
mest sannsynlig med tonem 2. 
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Ellers er det, også som nevnt tidligere, en gjengs forklaring på tonem 1 i f.eks 

ukedagsnavn i ubestemt singular form, at de ofte høres i en oppramsingsrekke. Selv 

om dette i første omgang kan virke som kryssende kriterier, synes jeg de ved litt 

nærmere ettersyn gjerne kan sees på som primære og sekundære forklaringer på de 

samme forholdene. Vi har f.eks en ”regel” om at en sammensetning med adjektiv i 

førsteleddet gir tonem 1 (Haugen 1967: 306). Samtidig kan vi legge til kunnskapen 

om at et adjektiv ofte står i proklitisk posisjon, og at elementer i proklitisk posisjon 

kan miste trykk og i neste omgang trekke mot det umarkerte tonem 1. At et adjektiv 

ofte står foran et annet ledd, kan dermed være det som i seg selv gir en forventning 

om tonem 1. Kanskje kan vi også betrakte trykkreduksjonen som en primær forklaring 

til at ord i oppramsingsrekker ender med tonem 1. Nettopp i kraft av å være en del av 

en oppramsingsrekke, kan de miste trykk i andreleddet.   

  

2.2.3.1.1 Fugeformativer 

Fugeformativene i en sammensetning ser imidlertid ut til å styre tonemfordelingen 

over det meste av eventuelle andre kriterier. Fuge-s gir som oftest tonem 1, som 

illustrert ved disse eksemplene8.  

 

Tonem 1 Tonem 2 

rådsmøte,  
landsmann, landsmøte 
rettsmøte, rettsforhandlinger 
dagsrevy, dagsaktuell 

rådhus, rådgiver, rådmann 
landmåler, landflyktig, landfast 
rettferd 
dagbot, dagbok 

 

Mens e-fuger gir tonem 2. Dette er i samsvar med trykk-teorien om at tonem 2 

fordeler seg mer over de to første stavelsene, framfor den første stavelsen alene som 

ved tonem 1.  

 

Tonem 1 Tonem 2 

likhet  
jobbavtale  
kladdark 

Likemann, likevekt  
jobbeavtale  
kladdeark 

 

                                                 
8 Dette har selvsagt i høyden deskriptiv verdi. Det finnes også unntak, som f.eks kveldsmat, loftsvindu, 
knivsegg og ovnsdør.  
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2.2.3.1.2 Semantisk skille 

 

I ord som ikke har fugeformativer, hender det også at vi har forskjellig tonem i ulike 

sammensetninger med samme førsteledd. I enkelte av disse tilfellene kan det se ut 

som det er en semantisk forskjell i førsteleddet som gir tonemskille, som når vi har 

tonem 1 i ord som ballkjole og ballbilder (i betydningen ”bilder fra ballet”), men 

tonem 2 i ballspill og ballbilder (i betydningen f.eks ”bilder fra ballspill”, eller ”bilder 

av baller”). Tilsvarende eksempler er det i tonem 1 i ord som kortspill (når det dreier 

seg om et spill med kort) og kortnummer (nummeret på et kort), mens de samme 

ordene har tonem 2 når vi mener ”et spill som ikke varer lenge” og f.eks ”en kode 

som gjør et telefonnummer kortere”. Dermed kan vi forklare tonemforskjellen i 

ordene kortstokk, kortbane, kortfilm osv. med den samme semantiske forskjellen. En 

parkdress av fabrikatet Troll kaller vi en 1trolldress, mens et kostyme til karnevalet er 

en 2trolldrakt. I de tre nevnte førsteleddene er ball/ball, kort/kort og Troll/troll 

homonymer, og det kan diskuteres om det er homonymi som ligger bak 

tonemforskjellen også i ord som de følgende: 

 

Tonem 1 Tonem 2 

barskap 
velmøte  
portvin  
likhet, likskap 
nijobbing (jobbing klokka ni) 
niskiftet  
farfar, farbror 
hei-signalet, hei-tegnet 
påbryter, påknapp 
avknapp, avbryter 

barfrost  
velkomst  
portrom  
likstrå, likskue 
nistirring, nijobbing (intens jobbing) 
niskiftet (skiftet i full fart ...)  
farbar, farkost, farvann 
Heimyra  (beskrivelse av et naturterreng)  
påfunn, påfugl 
avmakt, avmektig, avsindig 

 

Av homonymer som tre/tre kan vi danne minimale par som 1treslaget (klokkeslag) og 
2treslaget (materiale), men dette har så mange unntak at det er vanskelig å lete etter 

forklaringer i semantikken. Likevel er det semantisk betinget når det for noen virker 

opplagt at en 2trehjulssykkel er en sykkel med hjul laget av treverk.  

 

I eksemplene over har sammensetningene med merkevarenavnet Troll tonem 1. Mens 

beskrivelsen av et naturterreng er tilordnet tonem 2. Det samme har vi i gatenavn som 
2Strandveien og 2Fjellveien, de blir gjerne koblet til naturformasjonene. Disse har en 
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semantisk forskjell fra 1Strandveien og 1Fjellveien, som helst vil bli oppfattet som 

veier oppkalt etter personer ved navn Strand og Fjell (Torp, i samtale). Langgaten er 

transkribert med tonem 2 hos Broch (1935:81), men er ikke uvanlig med tonem 1 i 

dagens oslodialekt9. Gatenavnet blir likevel neppe oppfattet som en oppkalling etter 

en person ved navn Lang, det er da også et relativt sjeldent navn i forhold til de to 

første. Dokkveien høres også med tonem 110, og dette er enda sjeldnere som 

etternavn11. Ikke desto mindre vil vi oppfatte en semantisk forskjell mellom 

tonemene, og det er vel ikke usannsynlig at flere forhold spiller inn i valget av tonem. 

F.eks kan vi tenke oss at vi til dels vil unngå konflikt med en allerede eksisterende 

uttale, og på sett og vis velger det tonemet som “er ledig”. Til dels kan det også være 

at sammensatte ord med monosyllabisk førsteledd generelt trekker mot tonem 1, så 

fremt ikke noe annet taler mot det.  

 

2.2.3.2 Problemstillingen ved komposita med monosyllabisk førsteledd 

Som nevnt tar jeg utgangspunkt i en vanlig forventning om tonem 2 i 

sammensetningene med monosyllabisk førsteledd, og vil prøve ut noen utvalgte 

testord på de tre informantgruppene for å lete etter tendenser til utvikling mot tonem 

1. Noen av disse testordene kan også brukes med tanke på om språkbrukerens 

kategorisering av hvert ledd har innvirkning på tonemvalget. Analyserer vi f.eks 

førsteleddet topp- som et adjektiv framfor som et substantiv, kan vi intuitivt legge noe 

predikerende i det og gi det tonem 1. Dette kan si noe om hvor sterkt kategoriseringen 

innvirker på tonemvalget, og dermed om hvilken form vi kan ha på eventuelle 

”regler” vi kan danne for tonemfordelingen. Hvis kategoriseringen av leddenes 

ordklasse ser ut til å stille sterkt, kan vi overføre dette til testord som ikke er med i 

materialet og ta det i betraktning når det ellers er vakling i ord som sluttfase, 

skjønnlitteratur, spillkonsoll, flomfare, støyområde, gnagsår osv. Slike førsteledd kan 

ubevisst kanskje analyseres inn i flere av kategoriene, og i sammenheng med hva vi 

forventer av de ulike kategoriene gjøre sitt for valget av tonem. Samtidig vil jeg 

systematisk se om en eventuell generell forandring blant sammensetningene kan 

knyttes til følgende forhold. 

                                                 
9 I en uhøytidelig rundspørring blant fem informanter med spredt aldersfordeling, hevder to å bruke 
tonem 1 i gatenavnet Langgaten. 
10 Stor-Oslo Lokaltrafikk - buss 
11 Navnestatistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at 9781 personer i Norge heter Strand, 3348 heter 
Fjell/Fjeld, 126 heter Lang og 55 heter Dokk.   

 35



2.2.3.2.1 Aldersutvikling 

Først og fremst er jeg interessert i å se om det skjer en utvikling mot tonem 1 gjennom 

tid. Jeg vil anta at en slik utvikling kan spores ved å se forskjeller i språket hos de 

yngste og de eldste informantene, og må også kreve at de forskjellene som måtte 

finnes er signifikante. Her kan jeg imidlertid forvente som et problemområde at 

aldersgruppa mellom de to voksengruppene tross alt ikke er så stor, og at eventuelle 

forskjeller vil kunne bli små eller utydelige på bakgrunn av det. Barnegruppa er så 

ung at de ikke kan testes for alle de samme ordene, men gevinsten her er nettopp at 

jeg får belyst et tilsvarende større tidsspenn.  

 

2.2.3.2.2 Individuelt betinget 

Jeg vil også være oppmerksom på om tonemene i testordene ser ut til å være knyttet 

til individuelle forhold, og uavhengig av alder. F.eks kan det leses fra testresultatene 

om én enkeltperson peker seg ut ved å bruke et ”uventet” tonem i enkeltord. Eller om 

én enkeltperson ser ut til å ha en rekke med avvikende bruk av tonem, på den måten at 

noen kan “favorisere” f.eks tonem 1 i ikke bare ett ord, men i en kategori jevnt over. 

En beslektet problemstilling er om en informants valg av tonem følger førsteleddet. 

Vil samme person bruke samme tonem i alle sammensetninger med f.eks topp- som 

førsteledd? 

 

2.2.3.2.3 Frekvens, trykk og leksikalisering 

En viktig del av undersøkelsen er også å finne om utviklingen kan ha sammenheng 

med frekvens. Er f.eks ett ord i leksikon utsatt for en annen utvikling, raskere eller i 

en annen retning, enn et annet ord som ligner i form eller kategori? Frekvens vil jeg 

også se som nært relatert til temaet leksikalisering, som jeg gjorde rede for under 

2.2.1 – Beskrivelser av trykk- og toneforhold i tonemene og 2.2.2 – Leksikalisering – 

gjennom en trefaset skala. Herunder kommer også de nevnte teoriene om trykktap, 

som forskere (Haugen 1967 og Torp 2003) har knyttet til endring til tonem 1. 

Bakkens studie av leksikaliseringsprosessen har også tap av bitrykk som et kjennetegn 

på endring av semantikk, som ”en fonologisk følge av at sammensetningens interne 

struktur ikke lenger oppfattes” (Bakken 1998:98).  Når det gjelder eksemplet 1blåbær, 

peker Bakken, som nevnt tidligere, også på at det er grunn til å oppfatte ordet som et 

tostavelses simpleks. Med bakgrunn i dette, er det interessant å se nærmere på om ord 

som i utgangspunktet kunne forventes med tonem 2 i testmaterialet (substantiv + 
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substantiv) også kan forekomme med tonem 1 hos informanter på en måte som 

varierer med frekvens. Sagt mer eksplisitt: kan en utvikling mot tonem 1 i disse 

sammensetningene settes i sammenheng med en leksikaliseringsprosess? I 4.1.2.1 

appliserer jeg testordene på Bakkens trefasede leksikaliseringsskala, og i 

konklusjonen helt til slutt kommer jeg tilbake til hvordan resultatene forholder seg til 

spørsmålet om frekvens.  

 

2.2.4 Komposita med disyllabisk førsteledd  

Det er en vanlig oppfatning at en sammensetning får samme tonem som førsteleddet 

har i isolert form. I artikkelen ”On the rules of Norwegian tonality” dreier de 5 første 

reglene seg om forhold som kan berøre disyllabiske førsteledd, før artikkelforfatteren 

oppsummerer med:  

 

”The previous rules have already provided implicitly that any compound with a 
polysyllabic first member (...) has the tone of that member. Exeptions are non-
tonal quasi-syllabes (...) and restressed forms, which have tonal allomorphs in 
compounds.  

  (Haugen 1967:303)  
 

”Norsk Referansegrammatikk” sier det samme, også i tilfeller med s-fuge: Når 

forleddet er to- eller flerstavet, får sammensetningen samme tonem som forleddet: 

”søndag og søndagspappa tonem 1, gråstein og gråsteinsmur tonem 2.” (NRG 

1997:70). 

 

Etter det som er sagt om leksikalisering, vil jeg behandle femti og søndag som 

simplekser med tonem 1. Jeg ser ikke at det er noen grunn til å forvente annen 

utvikling av disse i en sammensetning, enn av et hvilket som helst annet disyllabisk 

ord med tonem 1. Jeg setter altså ord som sofa, femti, gummi, motor osv. i samme 

gruppe og behandler dem alle som inkorporerte simplekser med tonem 1, som igjen 

danner førsteledd i de sammensetningene jeg er interessert i. 

 

2.2.4.1 Semantisk skille 

I 2.2.3 viste jeg ved en rekke eksempler at vi kan oppfatte en semantisk forskjell 

mellom tonemene. Det er teoretisk ingen grunn til at ikke dette skulle gjelde 

sammensetninger med disyllabisk førsteledd også. Vi kan f.eks tenke oss at en liten 

 37



gjeng fra det lille tettstedet 2Heia (i Trøndelag), kan få betegnelsen 2Heiagjengen. 

Denne gjengen står da i opposisjon til en 1heiagjeng (supportere).12 

 

2.2.4.2 Problemstillingen ved komposita med disyllabisk førsteledd 

Jeg vil prøve ut den vanlige oppfatningen om at en sammensetning får samme tonem 

som førsteleddet har i isolert form, på informanter. M.a.o vil jeg finne ut om vi bør 

åpne mer for forholdene 1femti og 2femtilapp, eller for den sakens skyld også 1søndag 

og 2søndagspappa, ettersom de siste ikke kan sies å være en sjelden uttale.  

 

2.2.4.2.1 Sammensetninger med ukedagsnavn 

Vaklingen mellom  2søndagspappa og 1søndagspappa kan strengt tatt ha flere 

tenkelige forklaringer. F.eks kan en allerede analogisk formet pluralform 2søndager 

(og 2søndagene) ha virket inn på hele sammensetningen. Alternativt kan påvirkningen 

komme fra singularformen 1søndag og resulterer i tonem 1 1søndagspappa. I tilfelle 

den siste forklaringen stiller sterkest, må vi kunne forutsette at informanter som har 

tonem 1 i slike sammensetninger, også har tonem 1 i pluralformene som et slags 

mellomledd. Da kan de to situasjonene se slik ut:  

↓  ↓  → ↓  → ↓ 
1søndag 2søndager 2søndagene 2søndagspappa 

 

eller: 

↓  ↓  → ↓  → ↓ 
1søndag 1søndager 1søndagene 1søndagspappa 

 

Om det finnes varianter mellom disse, vil det kunne leses av enkeltinformantenes 

uttale av formene. De to forutsatte utviklingene kan illustreres på denne måten: 

 

 1søndager 1søndagspappa 
1søndag   < 

2søndager 2søndagspappa 
 

 

                                                 
12 Igjen har jeg hatt en rundspørring blant noen oslodialektbrukere, og av fem informanter hevder to å 
bruke tonem 2 også om den heiagjengen som er supportere. Sannsynligvis kjenner ingen av de fem til 
stedsnavnet 2Heia, uten at det nødvendigvis må tas til inntekt for at de velger et ledig tonem.  
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2.2.4.2.2 Tonem 2 med s-fuge 

I kap om komposita med monosyllabiske førsteledd beskrev jeg hvor høyt oppe i 

hierarkiet fugeformativene må plasseres når det gjelder tonemfordeling. Når det dreier 

seg om disyllabiske førsteledd, gjelder heller oppfatningen om at førsteleddet avgjør 

for hvert tilfelle:  

 

Det er normalt en uttaleforskjell mellom ord med og uten binde-s. 
Sammensetninger uten binde-s uttales normalt med tonem 2 når forleddet er et 
enstavelsessubstantiv. Sammensetninger med binde-s uttales helst med tonem 1 
når forleddet er enstavet. Når forleddet er to- eller flerstavet, får 
sammensetningen samme tonem som forleddet (...)”  

(NRG:70) 
 

Blant testordene i denne oppgaven er det tilfellet med sammensetninger av 

ukedagsnavn som har en fugeformativ. De reiser et spørsmål om valget av tonem kan 

trosse både et førsteledd med tonem 1 og en fuge-s, og sammensetningen kan få 

tonem 2.  

 

2.2.4.2.3 Aldersutvikling 

På samme måte som for komposita med monosyllabisk førsteledd, vil jeg se om det 

kan finnes en utvikling over tid. Metoden må være å sammenligne språket til de ulike 

aldersgruppene, og lete etter forskjeller som er signifikante. Igjen må jeg ta høyde for 

at tidsspennet kan være i korteste laget sett i en stor sammenheng, men jeg kan 

betrakte barnegruppa som en form for kompensator for det. 

 

2.2.4.2.4 Individuelt betinget 

Andre forhold enn alder kan være interessante, også i disse kompositaene. F.eks er det 

interessant om én og samme enkeltperson er alene om å bruke et avvikende tonem, da 

jeg vil tolke det som at tonemvalget hos denne informanten er individuelt betinget. 

Eller tenderer en enkeltinformant til å velge ett bestemt tonem på flere av de mulige 

ordene, enn andre? Til slutt vil jeg også lete i resultatet etter tendenser til at samme 

førsteledd gir samme tonem på alle testord hos samme informant, noe som i tilfelle vil 

tyde på at den enkelte ordformen i liten grad er lagret for seg i disse tilfellene.  
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2.2.4.2.5 Frekvens, trykk og leksikalisering 

Jeg bruker en frekvensordliste til å gruppere både sammensetningene med mono- og 

disyllabisk førstledd i frekvente og ikke-frekvente. Dette for å kunne avgjøre om de 

mer frekvente sammensetningene oftere får tonem 2 enn mindre frekvente med 

samme førsteledd. På samme måte som i forbindelse med de monosyllabiske 

førsteleddene, vil jeg belyse dette med leksikaliseringsprosessen, og applisere 

testordene på Bakkens trefasede leksikaliseringsskala fra kap. 2.2.2. Dette gjør jeg i 

4.1.2.1.  

 

Testordene har førsteledd av simplekser som uttales med tonem 1. Når jeg vil belyse 

et skifte til tonem 2 i sammensetninger med en teori om leksikalisering, er det først og 

fremst med tanke på at tonemskiftet er en fonologisk endring som distanserer 

simplekset fra sin opprinnelige form. Men tonem 2 er også beskrevet som 

”ekvilibrerende” i trykket mellom de første stavelsene i et polysyllabisk ord (se 2.2.1 

– Beskrivelse av trykk- og toneforhold i tonemene). Denne trykkutjevningen skjer 

altså på tvers av ordgrensen i disse sammensetningene. Med tanke på dette, åpner jeg 

også for at ordgrensen i disse sammensetningene blir mindre tydelig ved tonemskiftet. 

En mindre tydelig ordgrense vil kunne virke svekkende på hvert ledds semantikk, og 

vi kan si at tonemskiftet i tilfelle trekker sammensetningen bort fra leddenes 

analyserbarhet.  

 

I denne sammenhengen dukker det opp et problemområde. Tonem 2 er tradisjonelt 

oppfattet som vårt ”hjemlige” tonem. Hvordan kan dette forenes med at tonem 2 skal 

gjøre leddet ”mer distansert”, kanskje t.o.m. ”mer fremmed”? Jeg ser ikke dette som 

en umulig konflikt. Både mindre analyserbarhet og hjemliggjøring kan betraktes som 

to veier mot integrering i språket, på den måten at det er hele det sammensatte ordet 

som én ordform som integreres og altså kan sies å ”hjemliggjøres”. 

 

I kap. 4.1.2.1 prøver jeg ut testordene med både monosyllabiske og disyllabiske 

førsteledd på de tre fasene i leksikaliseringsskalaen, mens jeg kommer nærmere 

tilbake til spørsmålet om frekvens helt til slutt, i kap 6 – Konklusjon.   
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2.3 Klitiske forhold i ordgrupper –  bakgrunnsstoff og problemstilling  

Tonemutviklingen ser ut til å være knyttet til spesielle klitiske forhold også i moderne 

norsk. Dette kan også beskrives nærmere ved frekvens: jo mer frekvent et språklig 

uttrykk er, jo høyere er sannsynligheten for at det vil bli utsatt for fonologisk 

reduksjon. (Torp 2003:220). En sekvens av ord kan utgjøre et fast uttrykk som er så 

frekvent at uttalen blir ett fonologisk ord med bare ett hovedtrykk innenfor 

ordsekvensen. Når vi legger til grunn at tonemopposisjonen realiseres gjennom én 

stavelse med hovedtrykk + minst én etterfølgende stavelse med svakere trykk, åpner 

slike nyskapte fonologiske ord for en tonemforandring. I det følgende kaller jeg disse 

strengene ordgrupper. I spørsmålet om redundans, vil ordgruppene være de som har 

minst verbal kontekst. Dermed kan vi si at disse har mer vekt som betydningsskillere, 

mens tonemet er mer arbitrært i kortere enheter. 

 

2.3.1 Ordgrupper 

Vi har tonemdistinksjon i en rekke faste ordgrupper. Disse kan kategoriseres som bl.a 

verbaler knyttet til objektspredikativ, preposisjon eller til negasjonen ikke. Alle disse 

er grupperte ved at verbet har et annen ledd klitisert til seg, og tonemopposisjonen er 

betydningsskillende. I de følgende avsnittene gjør jeg nærmere rede for disse 

ordgruppene og de semantiske forskjellene som ligger i ulik tonemfordeling. Til slutt 

kommer jeg inn på et beslektet fenomen som også har sin forklaring i klitiske forhold, 

nemlig en gruppe adverb/preposisjoner som får tonem 1 gjennom fonologisk 

reduksjon. Det er strenger fra gruppa negerte verb og gruppa adverb/preposisjoner jeg 

vil ta med meg videre som testmateriale.  

 

2.3.1.1 Verbaler  + predikativ eller preposisjon  

Enkelte verb med objektspredikativ utgjør slike faste uttrykk: få-løs, gjøre-ferdig, 

gjøre-klar, slippe-løs, slå-istykker, sette-fri osv. (NRG:750). Broch identifiserte 2tatt-

bort allerede i 1944, i artikkelen ”Tonelag bestemmende for lydutviklingen” (Broch 

1944:125). Predikativet er redusert både i trykk og innhold, og ingen elementer 

(objektet) kan trenge inn mellom verb og predikativ.  

 

Den samme reduksjonen gjør seg gjeldende i sekvenser med verbal + preposisjoner, 

som når en preposisjonsfrase står som objekt eller preposisjonen står uten utfylling 

(verbalpartikkel). Preposisjonen har avsvekket betydning, står uten særlig leksikalsk 
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innhold og er betinget av verbet den står til, som i 2skru-på, 2ta-på og også etter 

disyllabiske verbformer som normalt har tonem 1 i østnorsk, 2kommer-fram, 2legger-

på. (Vinje 2005:40). Brochs transkripsjoner fra 1935 og 1944 viser ekspansjon av 

tonem 2 både i eksempler som 2komme-ut og i 2ta-ut (1935:82-83), og i 2gått-ut og 
2gikk-ut (1944:126 og 143). I sin artikkel fra 1952 hevder Oftedal imidlertid at om enn 

denne tonemforskyvningen finner sted i østnorsk, må tonem 1 fortsatt sies å være 

regelen og tonem 2 unntaket ”at word boundaries”. Han mener også det er sannsynlig 

at noen dialekter ikke har distinksjon i slike strenger i det hele tatt. (Oftedal 

1952:157).  

 

Vanvik blir kreditert av Einar Haugen for å ha vært den første som skrev om en 

tredeling mellom de fonologiske ordene �ta:a (i betydningen ta fra), 1ta:a (ta henne) 

og 2ta:a (ta av, i betydningen lette). Vanvik har også et lignende eksempel i �komma 

(kom av, skyldtes), 1komma (komma) og 2komma (kom av, ble tatt bort fra). Haugen 

argumenterer mot at dette fenomenet må tilskrives et tredje tonem i norsk, og 

supplerer med en tilleggsobservasjon som kan gruppere tonem 2-forekomstene under 

”a verb followed by a preposition which governs a following noun (not here 

expressed)” (Haugen 1963:279).  

 

Hvis vi ser nærmere på fordelingen av tonem 1 og 2 i eksempler med verb + 

preposisjon, ser vi altså at tonemet er betydningsskillende. Eksemplene nedenfor viser 

dette (kursivert og satt i tabell av meg):  

 

Tonem 1     Tonem 2 

Han tok på frakken (berørte) han tok på frakken (tok på seg) 
Han kom på første ordet (med én gang) han kom på første ordet (husket det) 
Han holder på å trakte kaffen (er tilhenger 
av) 

han holder på å trakte kaffen (er i ferd med) 

Han skrev på servietten han skrev på en veksel 
Han gikk fra stasjonen han gikk fra sitt ord 
Han står på sitt (eller: på taket) han står på (er ivrig opptatt med) 
Han gikk på veien (eller: på penicillin) han gikk på et tap 
         (Vinje 2005:40)  

 
Skru på mutteren skru på mutteren 
ta av smøret ta av smøret 

(Jensen 1958:8-9) 
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Denne distinksjonen er allmenn i dag, men i 1916 konstaterte Alnæs at tonem 2 i slike 

ordgrupper var en folkelig taleform som vant innpass hos de unge: 

 

”Det er den folkelige østlandske tale som her har sat sit præg paa det gangbare 
dagligsprog. Der er neppe tvil om at denne udtale er blit meget sterkere utbredt 
i de seneste aar. I enkelte tilfælde opfattes den som vulgær; i mange tilfælde er 
det vanskelig at fastsæte grænsen mellom det vulgære og det sedvanlige 
dannede talesprog.”  
    (Alnæs 1916:93, her gjengitt etter Vinje 2005:40) 

 

Som vi ser, stemmer det at preposisjonen i kolonnen til høyre er redusert med 

avsvekket betydning, den står uten særlig leksikalsk innhold og er betinget av verbet 

den står til. Men så vidt disse eksemplene viser, kan den semantiske avblekingen i 

høyre kolonne også sies å ligge i verbet. Jeg velger å se dette i tett sammenheng med 

Brochs poeng når han skriver om tonemet i negerte korte verb: ”Its simple tonic 

accent reappears in clichés where the verbal notion is somewhat more stressed” 

(Broch 1935:99). 

 

2.3.1.2 Negerte kortverb 

Ifølge Broch vil fraser negert med en enklitisk form av ikke gi oss det samme 

forholdet med et fonologisk ord med tonem 2. Under temaet fraserytme og 

språkbrukernes tendens til å trekke mot tostavers taktgrupper, transkriberer han 
2hakke (2snaktme 2andrad�) for har ikke (snakket med andre av dem), og fortsetter 

med 2jakke for jeg har ikke. Han understreker nettopp tonem 2 i den første strengen 

ved å peke på likheten til uttalen av redskapet en hakke. Gjennom Brochs tekst 

plukker jeg ut videre eksempler på transkribsjoner med monosyllabiske verb negert 

med ikke: 2kaŋkə for  kan ikke, 2måkkə for må ikke, 2vakkə for var ikke, 2vikkə for vil 

ikke, 2dækkə for det er ikke, 2så:ikə for så ikke, 2skukkə for skulle ikke og 2kuŋkə for 

kunne ikke (1935:88-99).  

 

Tonem 1 dukker som nevnt opp igjen i slike strenger når verbalhandlingen er mer 

vektlagt: ”besides 2vikkə ”won’t” we say 1vikkə ”will not”, besides 2vakkə ”wasn’t” 
1vakkə ”was not”, besides 2kaŋkə (...) ”can’t”, 1kaŋkə ”can not”, and so forth (Broch 

1935:99). Jeg legger to av eksempelstrengene fra dette avsnittet til grunn når jeg 

senere sammenligner med dagens oslodialekt i ulike kontekster. 
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Om vi sammenfatter de eksemplene som er nevnt i avsnittene over, har vi 

dokumentasjon på at fonologiske ord av en ordgruppe kan få tonem 2 når verbet i 

isolert form er både 

a: disyllabisk med tonem 2 (f.eks 2gjøre-klar),  

b: disyllabisk med tonem 1 (2liker-ikke), og dessuten 

c: monosyllabisk (f.eks 2ta-ut).  

  

2.3.1.3 En begrensning i oppgaven 

I denne sammenhengen er det også på sin plass å påpeke en begrensning i denne 

oppgaven. Tonemet er et fonologisk fenomen, og relaterer seg verken til ordgrenser 

eller ortografi. Derfor er det i utgangspunktet et unaturlig skille å skulle utelate 

ordgrupper som ikke sammenfaller med de leksikalske ordformene. Talemålet har 

f.eks kontraksjoner, bl.a ved pronomener, som gir høyfrekvente ordgrupper som 
2dø:d� (døde han) og 2smelta (smelte hun). Dette vil bety at materialet vanskelig kan 

avgrenses, i det minste én gang for alle. Da ville det kanskje heller vært mer 

gjennomførbart, og i tillegg et mer hensiktsmessig og varig alternativ, å forsøke å 

videreføre gruppering av stoffet mellom grammatiske fenomener. Men dette framstår 

som for omfattende og komplekst til å være et mål innenfor rammene av denne 

oppgaven. 

 

2.3.1.4 Trykkletthet i noen adverb/preposisjoner 

Disyllabler som mellom, gjennom og under har tradisjonelt, og i tråd med utviklingen 

beskrevet i kap 2.2.1, hatt tonem 2. Torp foreslår at vi også i tilfellet med disse 

preposisjonene har hatt en utvikling via klitiske forhold. Gjennom mister hovedtrykk 

og dermed tonemopposisjon ved å være frekvent klitisert til et objekt, som i 

/jenom1dø:ra/. Etter å ha blitt assosiert uten tonemopposisjon, vil ordet også i 

selvstendig form stå åpent for en slags ”ny tonemtildeling”, og assosieres med tonem 

1.  

 

”[Man kan] tenke seg at disse orda så ofte har vært brukt proklitisk og altså 
med nøytralisert tonemopposisjon (f.eks han gikk /jenom 1dø:ra/) at ordet 
etterhvert er blitt generalisert med tonem 1 også under hovedtrykk”  

(Torp 2003:221).  
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En transkribert tekst lest med “standard colloquial Oslo speech” fra 1952, belegger at 

enkeltordene uten og nesten har tonem 2: ”/2u:tn/ /2nåən sjlaks/” (uten noen slags ...) 

og ”/1armən min/ va� /2nestn/ /1lam:/” (armen min var nesten lam) (Haugen & Joos 

1952:182). Jeg inkluderer disse i testmaterialet for å se etter en tilsvarende utvikling 

mot tonem 1 i disse.   

   

2.3.1.5 Problemstillingen ved ordgruppene 

Ved hjelp av talemålskorpuset vil jeg kunne se systematisk på forekomstene av vikkə 

(vil ikke) og kaŋkə (kan ikke). Ved hjelp av setningskonteksten kan det komme fram 

om distinksjonen fra 1935 fortsatt gjelder: Bruker informantene 2vikkə (”won’t”) ved 

siden av en form 1vikkə (”will not”), hvor altså en mer vektlagt ”verbal notion” gir 

tonem 1? Jeg vil åpne for at de fulle formene vil ikke og kan ikke alternativt er de som 

blir brukt når verbalhandlingen skal ha vekt, altså som motsvaret til de engelske 

fullformene i Brochs artikkel. 

 

I gruppa av adverb/preposisjoner som kan ventes å være eller bli fonologisk redusert, 

søker jeg etter forekomster av uten og nesten. Først og fremst ser jeg etter hvordan 

tonemet fordeler seg, og om ordene brukes med tonem 1 i noen særlig grad. 

 

3 Hypoteser/forventning til undersøkelsen 

3.1 Ekspansjon av både tonem 1 og 2 

Tonemfordelingen har og er fortsatt under en kontinuerlig endring. Både ordformer og 

ordforråd endrer seg, og vi har altså hatt fonetiske forkortelser som i verbet taka > ta, 

og utvidelser som i bøkr > bøker. Nye sammensetninger og nye ordgrupper oppstår og 

vi låner ord inn i norsk (Broch 1935:83). 

 

Det er vanlig å regne tonem 1 som umarkert, og språkutviklingen har en tendens til å 

trekke mot det umarkerte. Dermed er det generelt å forvente at tonem 1 ekspanderer. 

Forskere har pekt på flere områder i språket, hvor det ene av de to tonemene ser ut til 

å ha størst utbredelse i våre dager. I 1952 peker Oftedal på at  
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”Many of the numerous loanwords adopted during the more recent periods of 
linguistic development received Accent 1. On the other hand, Accent 2 has 
gained new territory by expanding across word boundaries [...]”.  

(Oftedal 1952:175) 
 

Broch konkluderer i artikkelen ”Rhythm in the spoken norwegian language” med at 

den historiske utviklingen fortsetter, og at det er interessant å se at spesielt tonem 2 

stadig styrkes i ordmaterialet (Broch 1935:87). Både tonem 1 og tonem 2 har altså 

teoretisk sett sine ekspansjonsområder.  

 

3.2 Hypoteser/forventninger til de ulike kategoriene 

I formuleringen av problemstillinger som har fulgt hver av kategoriene i oppgaven så 

langt, har jeg prøvd å inkludere de alternative utviklingene som jeg ser på som 

sannsynlige. Likevel kan jeg trekke ut klarere hypoteser om utviklingen til disse 

kategoriene, og i de følgende avsnittene går jeg mer systematisk gjennom disse. 

 

3.2.1 Simplekser 

Da jeg testet lånordene og de utenlandske propriene, var jeg ute etter en bekreftelse på 

at lånord ikke nødvendigvis integreres i norsk ved tonem 2-uttale. Med vår kjennskap 

til, og for mange hverdagslige bruk av andre språk, kan vi nok like gjerne godta og 

integrere et lånord med tonem 1. Jeg forventet ellers også at det finnes nyanseringer 

til dette bildet. I tillegg til å gruppere lånord på bakgrunn av formen (som ”-asje-” 

eller ”-ella-ord”) eller hvor lenge de har vært med som et ord i norsk, er det rimelig å 

ta i betraktning individuelle forhold som hvor sentralt ordet er i språkbrukerens 

bevissthet. En usikkerhet ved et ufrekvent ord, eller en ”analyse” av ordet som 

usentralt, vil lande på valget av tonem 1.    

 

Ved nøytrumene med monosyllabisk form i ubestemt plural, tok jeg først og fremst 

stilling til både om testordene hadde vært gjennom en massiv påvirkning fra danske e-

endelser. Jeg så det urimelige i at det danske skriftspråket skulle ha påvirket det 

norske talespråket, og regnet tonem 2 i pluralformene som et fenomen som hadde sitt 

opphav andre steder. Videre ville jeg se om det var ulik utvikling på de av disse 

nøytrumene som samtidig hadde et homonym i presens partisipp. Forventningen her 

var at dette ikke skal virke begrensende på tonem 2. Jeg vil gjerne tro at konteksten 

uansett gjør at et substantiv i plural ikke forveksles med et verb i presens partisipp. 
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I arveordene som opprinnelig har vært monosyllabiske (testordene åker, aksel og 

vinter), hadde jeg en klar formening om at pluralformene i dagens oslodialekt 

overveiende har tonem 1. De to første av disse er også lite brukte ord, så jeg regnet 

med litt usikkerhet, særlig hos de yngste voksne informantene, da jeg direkte ba dem 

om å tallbøye substantivene. Denne forventningen om tonem 1 skyldes min egen 

oppfatning av hva som er ”vanlig språkbruk”, og jeg kan selvsagt uansett ikke avgjøre 

om en eventuell utvikling mot tonem 1 kommer av analogi fra enten bøndene-gruppa 

eller lånordene med lignende form (f.eks mester). 

 

Når det gjelder ukedagsnavnene, hadde jeg en antagelse om at utviklingsretningen 

totalt sett går mot tonem 2 både i plural og i sammensetninger, som i de andre 

sammensetningene med disyllabisk førsteledd.  

 

3.2.2 Komposita  

 
Hypotesene til de to gruppene med komposita trenger hvert sitt kapittel. Avhengig av 

antallet stavelser på førsteleddet har de ulike teorier mht trykkforholdene. 

Utgangspunktet er at med monosyllabisk førsteledd har substantiv + substantiv tonem 

2, mens testordene med disyllabisk førsteledd har tonem 1.  

 

3.2.2.1 Komposita med monosyllabisk førsteledd 

Her la jeg til grunn “regler” i litteraturen som tilsier tonem 2, og ville teste en 

hypotese om at (mange av) disse beveger seg mot tonem 1 gjennom tid. Hypotesen 

her var at slike komposita utvikler seg på denne måten som en følge av 

trykkreduksjon i andreleddet, noe som er mer utførlig beskrevet i både 2.2.1 og 

2.2.3.2.3. Det var en viktig antagelse i denne sammenhengen at en slik 

trykkreduksjon, og dermed tonemskiftet, står i sammenheng med sammensetningens 

leksikaliseringsgrad. Når språkbrukere analyserer en sammensetning som med mindre 

komposisjonalitet, åpner det seg en mulighet til fonologiske endringer.  

 

Jeg forventet dessuten at samme informant ikke nødvendigvis ville bruke samme 

tonem i alle sammensetninger med f.eks topp-, ettersom jeg synes det er gjort 

sannsynlig at språkbrukeren lagrer hvert ord som en enhet i stor grad. 
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3.2.2.2 Komposita med disyllabisk førsteledd 

I litteraturen beskrives altså slike sammensetninger som avhengig av tonemet i 

førsteleddet i isolert form. Ved sammensetninger med ukedagsnavn forutsatte jeg, 

som jeg gjorde med alle slike sammensetninger, at de likevel kan få tonem 2. Videre 

forventet jeg at utviklingen mot tonem 2 i den sammensatte formen ved ukedagsnavn 

er knyttet til bruk av tonem 2 i pluralformen av førsteleddet. Hypotesen var at 

utviklingen går i denne retningen:  

 
1søndag > 1søndager >  1søndagspappa >  2søndager >  2søndagspappa. 

 

Også sett bort fra ukedagssammensetningene la jeg til grunn ”regelen” om at 

førsteleddet angir tonemet i sammensetningen. Førsteleddene i testmaterialet er 

disyllabiske substantiver med tonem 1, og hypotesen var at disse sammensetningene 

beveger seg mot tonem 2 selv om førsteleddene isolert har tonem 1. Med “beveger 

seg mot” tenker jeg først og fremst på at dette er den utviklingen vi har gjennom tid. 

Jeg forventet ellers, som ved sammensetningene i forrige avsnitt, at samme informant 

ikke nødvendigvis kobler tonemet til førsteleddet. Hypotesen var at forskjellige 

forekomster, f.eks ulike sammensetninger med motor-, kan ha forskjellig tonem hos 

samme språkbruker.  

 

Til sist, uten at det av den grunn er mindre viktig, ville jeg teste hypotesen om at de 

mest frekvente av disse sammensetningene ville ha flere forekomster av tonem 2. 

Teorien bak dette er, som beskrevet tidligere, at tonemskiftet kan være en indikasjon 

på at sammensetningen har kommet et stykke i prosessen mot leksikalisering, på 

samme måte som beskrevet for sammensetningene med monosyllabisk førsteledd.  

 

3.2.3 Klitiske forhold i ordgrupper 

Når det gjelder forekomstene av de negerte kortverbene vikkə (vil ikke) og kaŋkə (kan 

ikke), forventet jeg at bruken av tonem 2 for å understreke mindre vekt på 

verbalhandlingen i stor grad er erstattet av andre trekk. Det kan være at mer overlates 

til kontekst eller kroppsspråk, eller kanskje mest sannsynlig: at vi bruker de fulle 

formene for vektlagt verbalhandling mens tonem 1 i kontraherte former signaliserer 

mindre vekt på verbalhandlingen.  
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I gruppa som jeg har kalt ”Trykkletthet i noen adverb/preposisjoner” ville jeg ikke 

forvente at uten og nesten har like gjennomgående tonem 1 som mellom,  gjennom og 

under. Men om teorien med proklitisk posisjon holder vann, skulle de være underveis 

i en utvikling mot tonem 1.  

 

4 Undersøkelsen 

4.1 Forarbeid til undersøkelsen 

Dialekten i hovedstaden står i en særstilling, både som talemålet i landets største by, 

og som den dialekten som flest innbyggere blir eksponert for gjennom tv og radio. 

Begge deler gjør oslodialekten til en innovativ dialekt, det er kjent at de språklige 

majoritetene har størst gjennomslagskraft.  I tillegg har oslodialekten naturlig en stor 

grad av variasjon. Ikke bare er området stort og menneskene mange, men talemålet 

her gjenspeiler i større grad både innvandring fra både nærliggende og fjerne 

språkområder de siste 30-40 årene, og innflytting fra andre landsdeler. Andre 

dialekter har en annerledes tonemfordeling enn oslodialekten, og innvandrere kommer 

gjerne fra land med tonemløse språk. Mangfoldet blir stort, og det kan kanskje være 

på sin plass å sette spørsmålstegn ved begrepet “dialekt” brukt i entall. Imidlertid 

avgrenser jeg begrepet “oslodialekt” geografisk og inkluderer hele området innenfor 

bygrensene. Fenomenet med påvirkning i innvandrermiljøer har jeg imidlertid bevisst 

holdt utenfor oppgaven. Ikke fordi det ikke er en interessant innfallsvinkel i denne 

sammenhengen, snarere tvert imot vil det være nærliggende å undersøke om nettopp 

tonemene står for fall i miljøer der det er kontakt med språk uten tonem. Men mitt mål 

har vært å se nærmere på dialektutviklingen som skjer i miljøer uten (noen særlig grad 

av) innvandrerkultur, og resultatet kan være en relevant støtte til teorier eller 

undersøkelser omkring nettopp dette. Dermed kan også resultatet forhåpentligvis leses 

som en indikasjon på hvilken styrke som ligger i de ulike påvirkningsfaktorene.  

 

4.1.1 Utvalg av informanter 

Utvalget av informanter er ikke tenkt å følge sosiolingvistiske kriterier, i den forstand 

at jeg ikke har noen hypotese om at det er sosiokulturelle forhold i språket som 

påvirker tonemet. Derfor bruker jeg bare variabelen alder, og ikke f.eks bosted og 

utdanning.  
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Jeg brukte tre grupper av informanter: 12 barn, 10 av de yngste voksne og 8 av de 

eldste voksne. For de to siste gruppene prøvde jeg å legge meg tett opptil 

inndelingskriteriene i talemålskorpusene. Dvs. at alle hadde det til felles at de bodde i 

Oslo, og at jeg for voksen-gruppene ikke aktivt rekrutterte informanter født og 

oppvokst i kommuner definert som i pendleravsand til Oslo. I det endelige materialet 

endte jeg likevel med bare informanter født og oppvokst i Oslo.  

 

Jeg fikk en avtale med barna gjennom en studentbarnehage, hvor personalet hjalp meg 

med å velge ut de barna som var aktuelle til undersøkelsen. Jeg brukte 5- og 6-

åringene, med unntak av noen få av de mest språkmektige 4-åringer som nærmet seg 

5. Ellers satte jeg som eneste krav at barnet har bodd i Oslo hele livet og at minst én 

av foreldrene er fra Østlandet. Utvalget i en studentbarnehage viste seg å være 

mangfoldig mht miljø, jeg vil tro i større grad enn en offentlig barnehage lokalisert i 

barnas nærmiljø ville være, og jeg synes derfor i ettertid det var et godt valg. 

Imidlertid viste det seg at ingen av de 12 barna i utvalget hadde noen utstrakt bruk av 

a-endelser i bøyning av nøytrumssubstantiver, men dette gav større grunnlag for å 

undersøke tonemene. Barna er en gruppe som stiller i en særstilling, bl.a fordi en slik 

gruppe ikke kunne forhåndstestes i talemålskorpus, der informantene er fra 16 år og 

oppover.  

 

De voksne i den yngste kategorien plukket jeg først og fremst fra venner og bekjente. 

Deretter supplerte jeg også med tilfeldige frivillige personer som var interessert i å 

bidra. Det viste seg uproblematisk å få informanter til å stille opp, kanskje fordi jeg 

ikke koblet noen informasjon til personopplysninger (bortsett fra innangsspørsmålet 

om tilhørigheten i Oslo). Imidlertid var jeg interessert i å harmonisere aldersgruppene 

med inndelingen i korpusmaterialet. Jeg bad derfor de informantene jeg ikke kjente 

alderen på i utgangspunktet, om å gi meg tilbakemelding hvis jeg tok feil i å plassere 

dem i gruppene 26-50 (de yngste voksne) og 51+ (de eldste voksne).  

 

De eldste voksne fikk jeg kontakt med gjennom et dagsenter ved et eldresenter. På 

denne måten ble det naturlig at hovedtyngden i alder lå øverst i skiktet, og dermed er 

det et gap i materialet i aldersgruppa 51- ca 70 år. Av gruppa ”de eldste voksne” har 
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jeg færrest informanter, men dette synes jeg ble kompensert av at vi hadde god tid til 

samtale, og at jeg dermed fikk dokumentert forekomster på flere test-ord pr informant.  

 

4.1.2 Utvalg av testmateriale 

Etter mine egne løse observasjoner av ord som har vaklende tonem blant språkbrukere 

med oslodialekt, hadde jeg et bredt materiale. Den aller første utvelgelsen var å 

konsentrere materialet til substantiver, og når det gjelder komposita: substantiv + 

substantiv. De sammensatte ordene skulle testes opp mot hypoteser om tonem 1 og 2, 

og for å få et mer “nøytralt” utvalg, plukket jeg ut førsteledd som fylte kriteriene uten 

at jeg noen gang hadde observert vakling i dem (sofa- og kaffe-). I tillegg ville jeg 

holde affikser utenfor, sånn at ord som veibeskrivelse, veimerking og flombelysning er 

eliminert. Deretter evaluerte jeg materialet gjennom søk i Nota-korpuset. Korpuset var 

naturlig nok viktigst med hensyn til simpleksene, ettersom det ofte var få eller ingen 

treff på de sammensatte ordene. I de tilfellene sammensetninger var mest interessante 

i kraft av å ha lav frekvens, foretok jeg istedet en førstehånds ”rundspørring” blant 

informanter som erstatning for søk i korpuset. 

 

En del av målet mitt for kompositaene var å sammenligne tonemene med hensyn til 

frekvens. Derfor valgte jeg ut par med samme førsteledd, og brukte frekvensordlistene 

i Oslokorpuset (bokmålsdelen) til å rangere sammensetningene13, med det kursiverte 

ordet i hver gruppe som det mest frekvente. Denne korpusdelen består av 18,3 mill. 

ord, hvorav 1,7 mill fra skjønnlitteratur, 9,6 mill. fra aviser og ukeblader og 6,9 mill. 

fra sakprosasjangeren. Tallene i parentes viser antallet forekomster i korpuset, mens 

jeg har holdt ordenes plassering på den fullstendige lista utenfor.  

 

Jeg ville også teste hvordan utviklingen er innenfor enkelte strenger som ikke berøres 

av ordgrensene, og brukte talemålskorpusene til å belyse gruppa med 

adverb/preposisjoner (nesten og uten) og de negerte kortverbene (vikkə og kaŋkə) . 

 

Jeg skilte mellom materiale til bruk i barnegruppa og de to voksengruppene. Dette var 

naturlig ettersom barna var så unge, og jeg måtte ta hensyn til ordforråd og forhold til 

                                                 
13 Tradisjonell frekvensordbok med de 10 000 mest frekvente oppslagene, holder naturlig nok ikke for 
slike sammensetninger som er i dette testmaterialet. Det mest frekvente av disse har en plassering over 
12 000 i frekvensordlista i Oslokorpuset. 
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språket på annet vis. Dessuten tok jeg høyde for litt mer begrenset tålmodighet hos 

barna.  

 

Testmateriale til barnegruppa: 

Aller først ville jeg gjennomføre en persepsjonstest på barnehagebarna, for å kartlegge 

i hvilken grad tonemer i det hele tatt oppfattes i 5-6-årsalderen. Jeg brukte bildekort 

med tegninger for å illustrere fire minimale par. For å velge ut egnede minimale par 

brukte jeg Jensens liste over ”Bokmålets vippere” (Jensen 1958) som utgangspunkt, 

og forkastet alle som jeg ikke forventet skulle være en del av barnas aktive ordforråd. 

Jeg ba barna om å peke på riktig kort etter at jeg selv hadde lest det ene av ordene i 

paret.  

 

Persepsjonstest med minimale 

par 

løvet/løve 
bæret/bære 
vanne/vannet 
skinner/skinner 
 

Simplekser med bøyningsmorfologi: 

Bestemte pluralformer av 

monosyllabiske nøytrumssubstantiver 

Ukedagsnavn i plural 

togene 
landene 
fjellene 
vannene 
kinnene 
brevene  
bålene 
kartene 

lørdager, lørdagene  
søndager, søndagene 

 

Sammensetninger: 

 

monosyllabiske 

førsteledd 

disyllabiske førsteledd14
 ukedagsnavn som 

førsteledd 

biltur (25) gummistøvler (12) Lørdagsgodteri 

                                                 
14 Med samme sortering etter frekvens som i materialet for de voksne 
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bilverksted (12)  
bilratt (1) 
 
busstur (15) 
bussrute (5) 
busspassasjer (2)  
 
piggsveis (3) 

gummibåt (3) 
 
motorsykkel (79)  
motorekspert (0) 
 
sykkeltur (12) 
sykkelbutikk (0) 
 
tusenbein (0) 

 

Testmateriale til de to voksengruppene: 

 
Simplekser  
 

med bøyningsmorfologi: 

 

Bestemte 

pluralformer av 

monosyllabiske 

nøytrumssubstantiver 

Pluralformer av  

-el, -er og -en-ord 

Ukedagsnavn i 

plural 

landene 
fjellene 
vannene 
kinnene 
brevene  
bålene 
skapene 
kartene  
punktene  
trollene 
togene 

åker  (30) 
aksel (96) 
vinter (556) 
 

mandager 
mandagene 
tirsdager 
tirsdagene 
...osv. 
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Lånord og utenlandske proprier: 

lånord Fremmede proprier 

tarantella 
salmonella 
plantasje  
reportasje 
lekkasje 
spinning15 
dumping 
substantiv 
adjektiv 

Isabella 
Gabriella  
Goethe 

 

Sammensetninger16 

Med monosyllabiske førsteledd, ukedagsnavn og andre disyllabiske førsteledd: 

monosyllabiske 

førsteledd 

disyllabiske førsteledd ukedagsnavn som 

førsteledd 

toppmøte (102) 
toppleilighet (1)  
 
biltur (25) 
bilverksted (12)  
bilratt (1) 
 
busstur (15) 
bussrute (5),  
busspassasjer (2)  
 
fagforening (77) 
fagskole (28)  
 
piggdekk (365) 
piggsveis (3) 
piggtråd (0) 
 
veivesenet (46) 
veiarbeid (13) 
veibok (9) 

femtilapp17 (8) 
femtisone (0) 
 
gummistøvler (12) 
gummibåt (3) 
gummipresenning (0) 
 
kaffebar(9) 
kaffefarget (0) 
 
motorsykkel (79) 
motorbåt (7)  
motorekspert (0) 
 
sofagruppe (2)  
sofatrekk (0) 
 
sykkeltur (12)   
sykkelvei (7) 
sykkelsesong (0) 
 
tusenlapp (17) 
tusenårsskiftet (2) 
tusenbein (0) 

mandagsprodukt  
onsdagsklubb 
lørdagsgodteri 
søndagspappa 
 

                                                 
15 Dette ordet viste jeg informantene skriftlig som en innledning til samtale, fordi jeg mente det ville bli 
vanskelig å elisitere det ellers. Dermed la også informanten valgfri semantikk til grunn, som arveord 
eller lånord, noe som kom tydelig fram gjennom uttalelsene som fulgte.  
16 I de minst frekvente sammensetningene i tabellen, er andreleddene bare forslag. Jeg prioriterte at en 
sammensetning skulle kunne dokumenteres i en fri samtale og var fornøyd når jeg fikk en 
sammensetning med det aktuelle førsteleddet.  
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Klitiske forhold i ordgrupper: 

 

Ord som ofte står proklitisk og fonologiske ord av en ordgruppe 

 

Ord som ofte står proklitisk Negerte kortverb 

uten   
nesten 

vikkə (vil ikke)  
kaŋkə (kan ikke) 

 

 

4.1.2.1. Testordene applisert på leksikaliseringsprosessen 

For enkelhets skyld gjentar jeg her lista med ord som jeg skal prøve gjennom Kristin 

Bakkens tre faser i en semantisk leksikaliseringsprosess: 

 

toppmøte toppleilighet biltur bilverksted bilratt busstur bussrute  busspassasjer 

fagforening fagskole piggdekk piggsveis piggtråd veivesenet veiarbeid veibok  

 

femtilapp femtisone gummistøvler  gummibåt gummipresenning kaffebar kaffefarget 

motorsykkel motorbåt  motorekspert sofagruppe  sofatrekk sykkeltur sykkelvei 

sykkelsesong tusenlapp tusenårsskiftet tusenbein  

 

4.1.2.1.1 Fase 1: Konvensjonalisering 

Jeg oppfatter det som selve inngangsbilletten til konvensjonalisering av et 

kompositum at førsteleddet alltid skal ha generell referanse, aldri spesifikk. Dette 

gjelder alle testordene over, så alle burde være gode kandidater i så måte. Deretter er 

det også et poeng at konvensjonaliseringen kan være sterk eller svak, avhengig av 

hvor mange språkbrukere som er innforstått med koblingen fra uttrykk til innhold. 

Dette punktet er selvsagt vanskelig å måle, og det mest fornuftige jeg kan si om dette 

er at jeg oppdaget at det nok ikke alltid var samsvar mellom hver informants forhold 

til en sammensetning og mitt eget. Det var f.eks informanter som stusset ved ordet 

kaffefarget. Og ordvalg som ”sånn derre fagskole” og ”liksom en slags 

                                                                                                                                            
17 Jeg har latt to determinativer fått innpass som førsteledd i dette materialet, ettersom de kan stå med 
nominal funksjon. 
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gummipresenning” viser jo også med all tydelighet at disse ordene ikke er frekvente 

ord i denne språkbrukerens vokabular. Ingen av disse tre ordene er da heller behandlet 

under den frekvente delen av sammensetningene. Ved utgangen av 

konvensjonaliseringsfasen vil ordet være etablert som en enhet i den mentale 

grammatikken. For å nærme oss en avklaring på om dette gjelder testordene, er det en 

avgjørende støtte i om ordets innholdsside er kjent og entydig uavhengig av kontekst, 

som illustrert tidligere med hundehus til forskjell fra bikkjebolig. Jeg vil hevde at alle 

ordene fra lista over er konvensjonalisert, da kanskje med unntak av kaffefarget.  

 

Er det f.eks ulik konvensjonalisering på uttrykkene gummistøvler og 

gummipresenning? Testen er at ordet skal klare seg selv uten kontekst, og da synes 

jeg gummistøvler virker som et begrep som er sterkt konvensjonalisert.  

 

4.1.2.1.2 Fase 2: Betydningssammensmelting 

En konvensjonalisert sammensetning kan fortsatt være komposisjonell, og testen her 

kan være å substituere ledd i sammensetningen med et synonym. Som et eksempel 

prøver jeg først med ordet femtilapp, som må sies å ikke passere testen som 

komposisjonell: Sisteleddet -lapp kan ha en rekke betydninger, Bokmålsordboka 

nevner f.eks stykke av tøy, skinn, papir, jord i tillegg til at det ofte har denotasjonen 

pengeseddel. Substitusjonstesten gir oss da den alternative sammensetningen 

femtipengeseddel, som jeg vil si er et lite gangbart ord. Jeg prøver med en 

sirkeldefinisjon, som vil vise oss om ordets helhet har en betydning som er noe mer 

enn det delene bidrar med: En femtilapp er en lapp med femti (på). Jeg synes heller 

ikke ordet kommer seg gjennom denne testen. Konklusjonen er at ordet femtilapp er 

med gjennom betydningssammensmeltingsfasen: helhetens betydning er mer 

spesialisert og svarer ikke lenger til summen av betydningen til de to delene den 

består av.  

 

Ikke alle testordene er med like langt i denne prosessen. Men etter en tilsvarende 

gjennomgang synes jeg ihvertfall ordene toppmøte, toppleilighet, fagforening, 

piggsveis, veivesenet, gummistøvler, (kanskje) gummibåt, kaffebar, tusenlapp og 

(kanskje) tusenbein har en ny og annen betydning etter sammensmeltingen. I 

sammensetningene med topp- har førsteleddet en så spesialisert betydning i seg selv, 

at en sirkeldefinisjon blir vanskelig å prøve seg på. Ordet topplue er ikke med i 
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testmaterialet, men dette ordet viser kanskje enda tydeligere en spesialisert bruk, og 

helhetens betydning blir noe mer enn summen av enkeltdelene. Det er heller ikke 

særlig fruktbart å sirkeldefinere ordet fagforening: ”En forening med (et felles) fag”. 

Følgende sirkeldefinisjoner føles heller ikke overbevisende: ”En piggsveis er en sveis 

med pigger.” Eller: ”Veivesenet er et vesen som driver med vei”, ”En kaffebar er en 

bar som selger kaffe”, ”En tusenlapp er en lapp med tusen (på)”, ”Et tusenbein er et 

insekt med tusen bein”. Når det gjelder gummistøvler, finnes det f.eks regnværsfottøy 

(for barn) som er laget i en type plastmateriale, men som lett betegnes som 

gummistøvler likevel.  

  

Dette siste er egentlig et spørsmål om anayserbarhet. Analyserbarheten er en 

individuelt variabel størrelse, som avhenger av i hvilken grad hvert individ har et 

reflektert forhold til ordet. Barn er i mindre grad enn voksne reflekterte språkbrukere, 

med det at språkinnlæringen starter med herming av språksekvenser før de samme 

sekvensene blir analysert som deler med innhold (Tomasello 1992: 238 ff.). Ett 

eksempel på dette kan være barns tidlige bruk av en verbsekvens som være med: ”Å 

væme” blir gjerne bøyd som et svakt verb, uten plass til elementer i mellom: ”så 

væmte jeg med ut”. I f.eks tilfellet 2motorsykkel kan det være vanskelig å teste om 

barna faktisk oppfattet dette som en ”sykkel med motor”, framfor ”motorisert kjøretøy 

med to hjul” el.lign. Motorsykkel er kanskje for mange barn en ikke analyserbar form, 

og ikke-analyserbarhet framstilles i leksikaliseringsprosessen som et sannsynlig 

vedvarende mellomstadium før ikke-komposisjonalitet. 

 

Det kan se ut som det for en stor del er den frekvente delen av sammensetningene som 

er med lengst på denne fasedelte leksikaliseringsskalaen.  

 

4.1.2.1.3 Fase 3: Demotivering 

I alle ordene må vi kunne si at delene motiverer helhetens betydning. Både femti og 

lapp er absolutt relevante for helhetens betydning: en lapp er også ellers i verden og 

språket en bit av papir/seddel. Ingen av testordene berører dermed den tredje og siste 

fasen av leksikaliseringsprosessen. 
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4.2 Metoder 

Som nevnt brukte jeg Notakorpuset i utgangspunktet til en kvantititativ tilnærming til 

stoffet. Ved å se på resultatene fra et større breddesøk, kunne jeg avgjøre hva som 

ville være relevante undersøkelser blant informanter i en mer kvalitativ undersøkelse. 

 

4.2.1 Den kvantitative undersøkelsen – gjennomføring 

Ved hjelp av søkene i Nota fant jeg også at det var nødvendig å lytte flere ganger til 

samme forekomst. Fra det tok jeg med meg at jeg ville ha behov for opptaksutsyr til 

de kvalitative undersøkelsene av de to gruppene med voksne. 

 

Jeg baserer alle dokumentasjoner på tonem på min egen auditive oppfattelse av 

uttalen. Her støtter jeg meg på Haugens utsagn om en beskrivelse av sunnmørsmålet:  

 

”Hvis det f.eks ikke er større forskjell på aksent 1 og 2 i Sunnmørsmålet enn 
det som framgår (...), da kan det ikke være tale om at sunnmøringer skjelner 
mellom dem”  

(Haugen 1955: 206) 

 

Martin Kloster Jensen konkluderer på lignende måte i sin studie av områder med små 

forskjeller i tonemet: Det viktige er at tonene har en funksjon (Jensen 1961:62ff.). 

 

I tillegg til å bruke talemålskorpuset som en forhåndsundersøkelse, var det også et 

veldig gunstig redskap til store breddesøk på frekvente ord og sekvenser. Det var mer 

fruktbart å bruke korpus på testordene fra gruppene med småord og klitiske forhold i 

2.3, ettersom det var vanskelig å elisitere både klitiske ordgrupper som vikkə (vil ikke) 

og kaŋkə (kan ikke), og ordene som ofte står proklitiske (uten og nesten). Dette er 

frekvente ord/ordgrupper som har mange forekomster i korpusmaterialet. Først og 

fremst var jeg nysgjerrig på om informantene i det hele tatt hadde noen særlig grad av 

tonem 2- forekomster. Utover det sammenlignet jeg resultater fra Taus med resultater 

fra Nota, for å lete etter utvikling i løpet av de ca 30 årene som ligger mellom 

opptakstidspunktene. Taus-materialet er i skrivende stund i ferdigstillelsesfasen og er 

langt på vei klargjort. Imidlertid er det så langt ikke søkbart med hensyn på 

informantopplysninger, så i denne sammenligningen tar jeg ikke hensyn til 

informantenes alder. Verdien ligger likevel i det at jeg kan sammenligne et 

representativt utvalg fra perioden 1971-75 med et (nesten) tilsvarende fra 2005. En 
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viktig forskjell på de to korpusene er likevel størrelsen: Nota har 166 informanter og 

900 000 transkriberte ord, mens Taus har 48 informanter og 212 000 ord. 

 

4.2.2 Den kvalitative undersøkelsen – gjennomføring 

Jeg la stor vekt på å få gjennomført frie samtaler, fordi jeg hadde en teori om at vi kan 

operere med en egen ”leseuttale” også når det gjelder tonemer, pga influens fra 

rytmen i språket og hva vi oppfatter som ”det beste” når vi har kapasitet til å ta stilling 

i forkant. Dette fikk jeg også langt på vei bekreftet gjennom en liten lesetest jeg 

gjorde i gruppa med de yngste voksne. I et opptak av en elisitering på denne måten, 

ville jeg også kunne fange opp flere forkomster av samme testord fra samme 

informant, og det så jeg som verdifullt med tanke på om hvert individ har en form for 

”trofasthet” mot den enkelte ordformen. Dette fikk jeg da også i noen tilfeller, men i 

ingen av tilfellene hadde informantene ulikt tonem på samme testord (med unntak av i 

en liten ”lesetest”, som jeg kommer tilbake til). Når det er sagt, må det nevnes at de 

”naturlige” samtalene måtte bli veldig korte, og jeg hadde en sterk føring på hyppig 

skifte av samtaleemnene, slik at hvert samtaleemne kunne strekke seg over bare noen 

få setninger hvis jeg tidlig fikk dokumentert de interessante forekomstene. Likevel ble 

omfanget av undersøkelsene et spørsmål om kapasitet, og jeg valgte da å bruke færre 

informanter med lenger tid på hver, hadde flere reservepunkter på lista og gav heller 

avkall på noe av informasjonen. Noen ganger måtte jeg ty til ledende spørsmål, men 

ville også unngå at informantene forsto formålet med elisiteringen (såkalt ”Observers 

Paradox”, Johnstone 2000:40). Det er ikke like vanlig som før at informasjonen i slike 

feltundersøkelser blir holdt skjult for informantene. Likevel så jeg ikke noen hensikt i 

å gi noen nærmere forklaring enn at jeg ville dokumentere uttalen av noen utvalgte 

ord, og det virket som informantene syntes det var mer enn tilstrekkelig informasjon.  

 

Barna:   

 

Før persepsjonstesten av minimale par tok vi først noen ”øvelser” for at barna skulle 

åpne seg for at bildekortene like gjerne beskrev et verb som et substantiv. Øvelsene 

var å peke på bildene av ”smile”,  av ”bamser” og av ”kort hår”. I tillegg ville jeg 

forsikre meg om at ordene ”løv”, ”å vanne” og ”skinner” var tilgjengelige ord for 

barna, så derfor sørget jeg for at disse ordene ble brukt i en samtale før jeg 

gjennomførte testen.   
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Til elisiteringen brukte jeg flere bildekort, og også gjenstander, for å få dokumentert 

sammensetninger. For å få forekomster av pluralformer av de forhåndsutvalgte 

nøytrumssubstantivene var det lettest å be barna om å supplere der jeg avsluttet 

setningene, ved hjelp av bildene og gjenstandene (som ”de grønne bamsene”, ”de røde 

---- ” (kinnene) osv.) Ellers hadde vi frie samtaler med utgangspunkt i gjenstander 

som en motorsykkel (lego),  kart og brev osv. For å få fram de sammensatte ordene 

var det best å styre en liten samtale.  Det viste seg her at ordene piggdekk, femtilapp 

og tusenlapp måtte ut av materialet, ettersom barna stort sett manglet begreper for 

dette. Jeg prøvde likevel å få forekomster av andre sammensetninger med disse 

førsteleddene, og lyktes med noen forekomster av tusenbein.  

 

De voksne: 

 

Med de voksne kunne jeg gjennomføre naturlige samtaler. Etter mønster fra barna, og 

for å unngå at jeg selv brukte ordene først, viste jeg informantene stikkordslister med 

samtaletemaer. Av samme grunn viste jeg fram små gjenstander, som en bit gummi 

og en femtilapp. De eldste brukte ikke ordene femtilapp og tusenlapp like spontant 

som de yngste, men heller f.eks alternativet femtikronerseddel.18. Dette er ikke et like 

frekvent ord, så jeg har tatt det med som den ikke-frekvente delen av ord med femti- 

som førsteledd, på linje med femtisone. Et annet ord som de eldste naturlig nok ikke 

hadde noe forhold til, var kaffebar. Like frekvente ord til erstatning var f.eks 

kaffetrakter eller kaffekjele.  

 

For å få eksempler på bøyningen av arveord på -er og -el, bad jeg rett og slett 

informantene om å fullføre bøyningsparadigmene til singularformene. Jeg hjalp til på 

veien med et ledende ”flere ...” og ”alle ...”, og da hadde alle informantene svar. I den 

yngste voksengruppa var det likevel litt nøling, som kanskje skal tilskrives at et par av 

ordene ikke var ord de hadde brukt særlig ofte.  

 

                                                 
18 En rask sjekk i Taus-materialet fra 1974 viser at verken femtilapp eller tusenlapp forekommer der 
heller. 
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Når det gjelder navnematerialet, syntes jeg imidlertid det var hensiktsmessig nok med 

en leseuttale. Jeg viste informantene de utenlandske propriene skrevet, og spurte om 

de hadde en kommentar til det som sto på lappen.  

 

Hos noen av de yngste voksne tok jeg som nevnt en kort lesetest til slutt, for å 

sammenstille leseuttalen av enkelte ord med de som jeg hadde elisitert i naturlig tale. 

 

5 Resultatene med kommentarer  

5.1 Simplekser 

5.1.1 Nyere lånord og og utenlandske proprier 

 

De yngste voksne: 

 Tonem 1 Tonem 2 

tarantella 10/10 0/10 
salmonella 0/8 8/8 
plantasje 1/5 4/5 
reportasje 2/8 6/8 
lekkasje 7/8 1/8 
spinning 10/10 0/10 
dumping 10/10 0/10 
substantiv 1/10 9/10 
adjektiv 1/10 9/10 
Gabriella 9/10 1/10 
Isabella 8/10 2/10 
Goethe 5/10 5/10 
 

De eldste voksne: 

 Tonem 1 Tonem 2 

tarantella 8/8 0/8 
salmonella 2/4 2/4 
plantasje 3/4 1/4 
reportasje 5/6 1/6 
lekkasje 1/8 7/8 
spinning 0/8 8/8 
dumping 2/5 3/5 
substantiv 4/8 4/8 
adjektiv 4/8 4/8 
Gabriella 1/8 7/8 
Isabella 1/8 7/8 
Goethe 3/8 5/8 
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Langt på vei ser enkelte av ordene ut til å operere parvis. Substantiv/adjektiv er et 

eksempel, og også spinning/dumping. Samme individ er trofast til tonemvalget sitt 

innenfor disse parene, og aldersmessig kan det også sees tendenser: de yngste voksne 

bruker overeiende tonem 2 i både substantiv og adjektiv mens de eldste deler seg med 

halvparten av hvert tonem. Spinning og dumping må også betraktes som et par, og i en 

klasse for seg selv med sine hundre prosent tonem 1 hos de yngste og motsatt hos de 

eldste. Det kom imidlertid klart fram at alle de eldste snakket om å spinne garn, mens 

alle de yngste snakket om å trene på sykkel. Ordene har dermed forskjellig semantikk 

knyttet til hvert sitt tonem, og fungerer dermed som et minimalt par med tonemet som 

det eneste betydningsskillende trekket. Når det gjelder dumping, var dette et ord som 

var lett å elisitere når temaet var giftavfall i Oslofjorden. Alle de 10 informantene 

brukte tonem 1. Hos de eldste var ikke dette et like naturlig ordvalg, men av 5 

dokumenterte forekomster fordelte de seg med 3 forekomster av 2dumping og 2 av 
1dumping. En forsøksvis forklaring kan være at de yngste har en lånord-kontekst på 

dette ordet i større grad, som det viste seg med ordet spinning? Altså en teori om at 

integreringen i språket går ut på å gjøre tonem 1 til noe nært, istedet for å bruke tonem 

2 på alle ord som føles hjemlige. Salmonella og tarantella er ikke et slikt par, men 

dette er et par som viser at det er stor enighet innad i aldersgruppene. 2Salmonella er 

uttalen hos alle de yngste og halvparten av de eldste, og en sjekk i bokmålsdelen i 

frekvensordlistene  viser at salmonella er et mye mer frekvent substantiv enn 

tarantella (26 treff mot 1 treff). Er det lettere å bruke tonem 2 på et frekvent ord? 

Eller er forklaringen at vi lett godtar at tarantella er et fenomen som tilhører de 

fremmede sfærer, og er blitt så vant til å bruke andre språk at det er naturlig for oss å 

signalisere dette med et tonem 1? Dette kan også gjelde for uttalen av propriet 

Goethe, av Oftedal transkribert med tonem 2 i 1952, mens halvparten av de yngste 

voksne i dag gjerne bruker tonem 1. At vi like gjerne har uttalen /1gø:te/ i 

oslodialekten i dag, kan vi kanskje tilskrive at vi stadig eksponeres mer for navn (og 

ord) fra ikke-skandinaviske språk. Dermed kan dette være et eksempel på at det 

kommer lånord inn i norsk som gjør at tonem 1 ekspanderer. De var ellers fullt 

samsvar hos den enkelte informant når det gjelder tonemfordeling mellom substantiv 

og adjektiv. Ingen av informantene brukte forskjellig tonem på disse to. Hvis jeg skal 
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prøve på en teoretisering over dette, kan det være en gjetning at disse er innlærte 

”skoleord” som sannsynligvis lagres på samme måte. 

 

5.1.2 Plural av substantiver 

I de tre første avsnittene under dette gjengir jeg resultatene for de monosyllabiske 

nøytrumene, mens det siste avsnittet dreier seg om arveordene på -er og -el. Jeg 

gjengir først og fremst resultatene i tabells form, med kommentarer til temaene 

fortløpende etter tabellene. Ved plural av nøytrumer kunne det bli få dokumenterte 

forekomster ettersom flere av informantene hadde a-endelser i den bestemte formen.  

 

5.1.2.1 Sammenlignet med eldre, danske former med -Ø eller -e 

Forholdet mellom tonem 2 og de opprinnelig danske formene med -e i ubestemt 

plural.   

 

Barna: 

 

Med opprinnelig -e i ub. 

plural 

Ant tonem 1 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

Ant tonem 2 / totalt 

antall besvarte med -ene 

i bestemt plural 

land 8/12 4/12 
fjell 8/12 4/12 
vann 4/6 2/6 
kinn 8/10 2/10 
brev 5/8 3/8 
kart 6/6 0/6 
 

Uten opprinnelig -e Ant tonem 1 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

Ant tonem 2 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

bål 7/7 0/7 
tog 12/12 0/12 
 

I samtalene med barna var det også 1 informant som brukte den ubestemte formen 
2kinner. Det samme barnet var også en av de to som brukte 2kinnene i bestemt form. 1 

barn brukte den ubestemte formen 2brever, men her var det ingen konsistent 

sammenheng ettersom denne informanten også brukte den bestemte formen 1brevene. 
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Umiddelbart, og etter det inntrykket jeg fikk da jeg snakket med barna, er jeg mest 

tilbøyelig til å tro at dette er tilfeldigheter ettersom mange av barna signaliserte at 

enkelte substantiv var lite kjente for dem. Dette gjaldt faktisk spesielt ordet brev, og 

det kom lett erstatninger som post eller papir da vi snakket nærmere om dette. Når 

barna begrenser tonem 2 til de mest kjente ordene i sitt vokabular, kan det ha begge 

forklaringer: usikkerheten gir tonem 1 fordi de analyserer ordet inn i en kategori og til 

tross for hva de må ha hørt av ”mønster”, eller at barnet kommer til å få tonem 2 

senere, når ordet blir mer “avslappet” hos dem. 

 

De yngste voksne: 

 

Med opprinnelig -e Ant tonem 1 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

Ant tonem 2 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

land 2/8 6/8 
fjell 3/7 4/7 
vann 2/3 1/3 
kinn 2/4 2/4 
brev 4/4 0/4 
kart 4/7 3/7 
skap 5/9 4/9 
punkt 2/5 3/5 
troll 0/10 10/10 
 

Uten opprinnelig -e Ant tonem 1 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

Ant tonem 2 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

bål 5/5 0/5 
tog 7/9 2/9 
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De eldste voksne: 

 

Med opprinnelig -e Ant tonem 1 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

Ant tonem 2 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

land 0/6 6/6 
fjell 0/6 6/6 
vann 0 0 
kinn 3/5 2/5 
brev 0/3 3/3 
kart 2/4 2/4 
skap 0/4 4/4 
punkt 1/1 0/1 
troll 4/8 4/8 
 

 

Uten opprinnelig -e Ant tonem 1 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

Ant tonem 2 /totalt antall 

besvarte med -ene i 

bestemt plural 

bål 4/4 0/4 
tog 1/5 4/5 
 

Som i barnegruppa var det ikke mange forekomster å høre av ubestemte pluralformer 

med -er blant de voksne. Unntaket er, ikke uventet, forekomsten av punkter. Til 

sammen i de to voksengruppene hørte jeg formen punkter 14 ganger, mot 2 

dokumenterte forekomster av punkt i ubestemt plural. Men det er ikke lett å se noen 

systematisk sammenheng til tonem 2 i den bestemte pluralformen her: hos 3 

informanter (alle fra den yngste voksengruppa) kan punkter kobles til 2punktene, mens 

resten av forekomstene var i kombinasjon med både 1punktene (3 stk), a-endelse (1 

stk) og til de tilfellene hvor jeg ikke lyktes i elisistering av den bestemte formen (7 

stk). De to forekomstene av punkt i ubestemt plural var begge fra de yngste voksne, 

og var i kombinasjon med både a-endelse og ingen elisitering av bestemt pluralform. 

2 av de yngste voksne snakket om ”friske røde kinner”, begge i sammenheng med 

tonem 2 i kinnene. Hos de eldste forekom kinner bare én gang, også den hos en 

informant som brukte tonem 2 i bestemt form. Denne siste informanten hadde i tillegg 

den eneste dokumenterte av øvrige -er-former, nemlig karter, men han rettet seg selv i 
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løpet av samtalen og presiserte til slutt formen kart.  Informantene ser altså ikke ut til 

å systematisk utlede en tonem 2 form i bestemt plural ut fra den ubestemte formen.  

 

Alle informantene (som ikke brukte a-endelse), brukte tonem 1 i flertall av bål. Alle 

de 6 dokumenterte forkomstene av kartene blant barna, var med tonem 1. Alle de 

yngste voksne (som ikke brukte a-endelse), brukte tonem 2 i trollene. Det er fristende 

å gjette at dette har noe med eventyr og kontekst fra ”gamle dager” å gjøre. Når det 

gjelder plural av vann, virket dette som et litt unaturlig ordvalg for mange. Flere av de 

voksne valgte heller ord som fjellvann o.l., og barna brukte f.eks badestrand. Altså et 

uheldig testord. Vi kan ellers se at det faktisk forekommer tonem 2 i togene, som ikke 

har en historie med e-endelse. Ingen av barna hadde tonem 2 her, men 4 av 6 

dokumenterte forekomster fra den eldste gruppa (hvorav 1 hadde a-endelse) og 2 av 

10 dokumenterte forekomster fra den yngste gruppa av voksne (hvorav 1 a-endelse) 

brukte formen 2togene. I dette ordet ser vi en klar utvikling i tid, mot tonem 1. Enda 

klarere ser vi denne tendensen om vi ser de bestemte pluralformene av land, fjell, 

vann, brev og skap under ett. Gruppa med de eldste voksne hadde ingen tonem 1-

forekomster totalt blant disse. Barnegruppa hadde ingen former hvor bare ett tonem 

forekom, men det var totalt en overvekt av tonem 1.  

 

Når det gjelder spørsmålet om konsekvens innenfor kategorien, ser vi at det bare var 1 

av de voksne informantene som hadde tonem 2 på alle de 8 pluralformene han ble 

dokumentert med. 1 informant hadde tonem 1 på de fleste avforekomstene, men med 
2trollene som unntak. (Plural av kinn og kart ble ikke dokumentert fra denne 

informanten.) Ellers var det ingen enkeltinformant som framviste noen overvekt. 

 

5.1.2.2 Sammenlignet med former som danner homonym til en presens partisipp 

 

Barna: 

 

 Uttale med tonem 1 Uttale med tonem 2 

”Togene” (homonym) 12/12 0/12 
Av typen ”brevene” (ikke 
homonymer) 

47/61 15/61 
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De yngste voksne: 

 

 Uttale med tonem 1 Uttale med tonem 2 

Homonymene ”skapene” 
og”togene”  (2 leksemer) 

12/18 6/18 

Ikke-homonymer av typen 
”brevene” (9 leksemer) 

24/53 29/53 

 

 

De eldste voksne: 

 Uttale med tonem 1 Uttale med tonem 2 

Homonymene ”skapene” 
og”togene”  (2 leksemer) 

1/9 8/9 

Ikke-homonymer av typen 
”brevene” (9 leksemer) 

14/37 23/37 

 

De yngste av de voksne bekreftet også her en økende tendens til tonem 1, med 5 

forekomster av 1skapene og 4 av 2skapene av totalt 10 forekomster (med 1 a-endelse).  

 

I barnegruppa er togene det eneste testordet som har en parallelluttale i presens 

partisipp, og ingen av de 12 forekomstene hadde tonem 2. Men dette leksemet er også 

samtidig blant de som ikke har en eldre dansk form på -e som kan ha påvirket, så i 

denne gruppa alene er nok materialet for lite til å kunne gi noen indikasjoner. 

 

Blant de voksne er det mer variasjon. Ved homonymene hadde 2 tredeler av de yngste 

en uttale med tonem 1, og én tredel har uttale med tonem 2. Ved ikke-homonymene 

hadde omtrent halvparten en uttale med tonem 2, altså litt flere. Dermed er det ingen 

umulighet å bruke tonem 2 selv om formen er lik en presens partisippform. Hos de 

eldste overbeviser disse tallene enda mer, ettersom homonymene uttalt med tonem 2 

var i solid overvekt, og overvekten t.o.m var en del større enn ved de pluralformene 

som ikke har sitt motsvar i en presens partisippform. Formen 2skapene ble brukt av 

alle de eldste som var dokumentert, nærmere bestemt 4 forekomster (som ikke hadde 

a-endelser). 2Togene ble brukt av 4 av 5 mulige.  
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5.1.2.3 Arveord på -er og -el 

Følgende oversikt viser pluralbøyingen av arveord på -er og -el. Her gjelder en 

bøyning med tonem 1 både bestemt og ubestemt pluralform. 

 

De yngste voksne: 

 

 Tonem 1 i pluralformene Tonem 2 i pluralformene 

åker  9/10 1/10 
aksel 0/10 10/10 
vinter 7/10 3/10 
 

De eldste voksne: 

 

 Tonem 1 i pluralformene Tonem 2 i pluralformene 

åker  0/8 8/8 
aksel 0/8 8/8 
vinter 0/8 8/8 
 

I dette spørsmålet var det dokumenterte forekomster hos alle informanter, noe som 

også var naturlig med tanke på at jeg i dette tilfellet bad om en opplesning. Og tallene 

er tydelige her. Ingen av de eldste brukte tonem 1 i pluralformene av disse 

arveordene, de var trygge og spontane i bruken av det ”teoretisk korrekte” tonem 2. 

De yngste hadde derimot ikke bare vakling, men en solid overvekt av tonem 1 i åker 

og vinter. Aksel fikk tonem 2 i plural også hos alle de yngste. Det følger av tallene fra 

de yngste voksne at ingen enkeltinformant hadde samme tonemvalg i hele kategorien. 

For å forsøksvis antyde en forklaring på tendensen til tonem 1, kan det være 

påvirkning fra de mange formlike lånordene (mester, bibel) som smitter de yngste i 

ordet åker og vinter. I avsnitt 2.1.5.1. luftet jeg i tillegg en teori om at smitte kan 

komme komme fra en annen substantivgruppe, nemlig 1bønder og 1bøndene. De 

bestemte pluralformene har en viss likhet i form, og det kan jo tenkes at likheten 

mellom f.eks bøndene og vintrene er så stor at de får samme tonem når det uansett er 

et tvilstilfelle hos språkbrukeren. Aksel står nok som nevnt tidligere, i en særstilling, 

ikke bare fordi det har to semantiske innhold, men også fordi det er et populært 

mannsnavn som ofte uttales med tonem 2 i dag. Grunnformen aksel er nok ellers mest 

brukt i betydningen “hjulaksel” i dagens dialekt, ettersom ordet “skulder” er et 
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hverdagslig ord, og som nevnt tidligere er det en disyllabisk form med tonem 2 som er 

opphavet til denne. Da jeg elisiterte disse pluralformene, fikk informantene bare ett 

ord (grunnformen) skrevet, og derfor lå det ingen føringer på hvilken av de to 

betydningene jeg spurte etter. Ingen av informantene stilte heller noen motspørsmål, 

så semantikkens betydning for valget av tonem var høyst sannsynlig ubevisst.  

 

5.1.3 Ukedagsnavnene 

Jeg inkluderer også sammensetninger med ukedagsnavn i disse tabellene, for å kunne 

se tallene under ett. Deretter tar jeg med disse resultatene til det egne punktet under 

5.2.2 – Sammensetninger med disyllabisk førsteledd.  

 

Barna: 

 Tonem 1 Tonem 2 

Lørdager  2/12 10/12 
Lørdagene 2/11 9/11 
Lørdagsgodt(eri)  2/12 10/12 
 

De klart fleste barna brukte tonem 2 i ukedagsnavn, både i plural og i sammensetning. 

Det var de samme to informantene som brukte tonem 1 i alle de tre ordene, noe som 

tyder på at barna i dette materialet danner de tre formene over samme lest. 

 

De yngste voksne: 

 Tonem 1 Tonem 2 

Søndager (ev. annet) 2/10 8/10 
Søndagene (ev. annet) 1/10 9/10 
Søndagspappa (ev. 
mandagsprodukt, -klubb 
el.lign.) 

3/10 7/10 

 

De eldste voksne: 

 Tonem 1 Tonem 2 

Søndager (ev. annet) 2/8 6/8 
Søndagene (ev. annet) 2/8 6/8 
Søndagspappa (ev. 
mandagsprodukt, -klubb 
el.lign.) 

8/8 0/8 
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Hos de yngste voksne hadde samme informant uttale med tonem 1 i alle de tre 

formene. Én og samme informant hadde også tonem 1 i søndager og søndagspappa, 

men tonem 2 i søndager. På samme måte som hos barnehagebarna, motsier ikke dette 

at hver person langt på vei legger formen søndager til grunn når de utleder de andre 

formene. Retningen på pilillustrasjonene i 2.2.4.2.1 er altså ikke tilbakevist. Blant de 

eldste var det akkurat det samme forholdet når det gjelder de to første formene: 

samme informant står bak tonem 1-forekomstene. Men ved tallene for en 

sammensetning med et ukedagsnavn, snudde det hos de eldre. Alle de åtte spurte 

hadde uttale med tonem 1 her, uansett hvilket tonem hver enkeltperson brukte på de 

første formene. 

 

5.2 Komposita 

5.2.1 Sammensetninger med monosyllabisk førsteledd 

 

Barna: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

biltur 8/9 1/9 
bilratt , bilverksted  9/10 1/10 
busstur  12/12 0/12 
bussrute, busspassasjer  10/10 0/10 
piggsveis  7/7 0/7 
  

 

I disse testordene bruker barneinformantene overveiende tonem 1. Om vi setter opp 

en tabell hvor jeg regner det mest frekvente ordet for hvert førsteledd som frekvent, og 

resten som ikke-frekvent, ser det slik ut (piggsveis er ikke med i de følgende tallene, 

fordi ordet mangler et frekvent motstykke hos barneinformantene):  

 

 

 Tonem 1 Tonem2 

Frekvente 
sammensetninger 

20/21 1/21 

Ikke-frekvente 
sammensetninger 

19/20 1/20 
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Hos barna er det absolutt ingen vesentlig forskjell å spore mellom de frekvente og de 

ikke-frekvente. Parene på bil- og buss- har en solid overvekt av tonem 1 uansett om vi 

ser på den frekvente delen eller ikke. 

 

De yngste voksne: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

toppmøte  3/8 5/8 
toppleilighet  3/9 6/9 
biltur  8/10 2/10 
bilverksted, bilratt  8/10 2/10 
busstur  10/10 0/10 
bussrute, busspassasjer  10/10 0/10 
fagforening  3/9 6/9 
fagskole  0/7 7/7 
piggdekk  7/7 0/7 
piggsveis 6/6 0/6 
veivesenet 1/7 6/7 
veiarbeid, veibok  0/7 7/7 
 

 

De eldste voksne: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

toppmøte 4/8 4/8 
toppleilighet  3/6 3/6 
biltur  4/8 4/8 
bilverksted, bilratt  4/8 4/8 
busstur  7/7 0/7 
bussrute, busspassasjer  7/7 0/7 
fagforening  2/8 6/8 
fagskole  0/8 8/8 
piggdekk  6/8 2/8 
piggsveis 5/6 1/6 
veivesenet 2/7 5/7 
veiarbeid, veibok  0/5 5/5 
 

Her gjelder forskjellige tendenser for hvert førsteledd når det gjelder utviklingen 

gjennom tid, eller alder på informantene. Komposita på bil- og pigg- har en 

forholdsvis tydelig tendens til flere tonem 1-forekomster hos de yngste. Med 

førsteleddet topp- er det faktisk motsatt, men bare med én forekomst i overvekt med 
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tonem 1 hos de eldste. Sammensetninger med buss- som førsteledd ser ut til å fordele 

seg jevnt med 1 hele veien, så her er tendensen fra Vanvik (1985) brutt. Ellers er det 

temmelig jevnt mellom aldersgruppenes uttale av sammensetninger på fag-, vei- og 

topp- . Jeg setter opp følgende oversikt, for lettere å kunne fokusere på 

aldersfordelingen:  

 

 De yngste voksne De eldste voksne 
1topp- 6/17 7/14 
2topp- 11/17 7/14 
1bil- 16/20 8/16 
2bil- 4/20 8/16 
1buss- 20/20 14/14 
2buss- 0/20 0/14 
1fag- 3/16 2/16 
2fag- 13/16 14/16 
1pigg- 13/13 11/14 
2pigg- 0/13 3/14 
1vei- 1/14 2/12 
2vei- 13/14 10/12 
 

For å kunne se nærmere etter variasjoner med hensyn på frekvens, slår jeg igjen 

sammen den frekvente delen av ordparene og sammenligner den med den ikke-

frekvente delen:  

 

 Tonem 1 Tonem2 

Frekvente 
sammensetninger 

 57/97       (59 %) 40/97        (41 %) 

Ikke-frekvente 
sammensetninger 

 46/89       (52 %)  43/89       (48 %) 

 

Det er ingen tydelige tendenser i tonemfordelingen mellom de frekvente og de ikke-

frekvente sammensetningene med monosyllabisk førsteledd, med unntak av ved paret 

på fag-. De yngste voksne har ingen forekomster av tonem 1 i det ikke-frekvente 

fagskole, mens 3 av 9 vellykkede elisiteringer av det mer frekvente fagforening var 

med tonem 1. Tilsvarende er det hos de eldste voksne: ingen tonem 1-forekomster av 

fagskole, men 2 av fagforening. 
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5.2.2 Sammensetninger med disyllabisk førsteledd 

 

Barna: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

gummistøvler 6/11 5/11 
gummibåt  5/5 0/5 
motorsykkel  2/12 10/12 
motorekspert (el. lign) 8/8 0/8 
sykkeltur  5/9 4/9 
sykkelbutikk  6/11 5/11 
tusenbein  7/7 0/7 
 

En tabell med fokus på frekvens, vil se slik ut (jeg unntar tusenbein, ettersom vi 

mangler et frekvent motsvar etter at tusenlapp gikk ut av materialet): 

 

 Tonem 1 Tonem2 

Frekvente 
sammensetninger 

13/32        19/32 

Ikke-frekvente 
sammensetninger 

19/24 5/24 

  

For barnegruppa er det altså en tendens til at de mest frekvente ordene i 

”førsteleddsparene” i stor grad har tonem 2. Mest uventet her var nok den forholdsvis 

høye andelen av 2gummistøvler. I ordparet motorsykkel/motorekspert var det det mest 

frekvente ordet som hadde flest forekomster av tonem 2, i parene 

gummistøvler/gummibåt og sykkeltur/sykkelbutikk var forholdet motsatt, men likevel 

med relativt mange forekomster av tonem 2 i den frekvente delen av paret. Nå kan det 

også innvendes at akkurat disse ordene er særlig frekvente ”barnehageord”, og at det 

kan tenkes at innflytelsen er sterk mellom barna (og fra de voksne i barnehagen) når 

det gjelder uttalen av et ord de bruker mye. Dette kan selvsagt delvis være grunnen til 

at uttalen er såpass uniform som den er i motorsykkel. Andelen med uventet uttale kan 

nok også ellers bli høyere som følge av påvirkning fra f.eks bare én eller få 

voksenpersoner. 

 

I lys av leksikalisering av sammensatte ord, og med kunnskap om at barn er mer 

ureflekterte språkbrukere og analyserer ord og sekvenser i mindre grad enn voksne, 
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kan vi åpne for at barn kanskje ikke oppfatter ord som gummistøvler og motorsykkel 

som sammensatte. Det kunne være et interessant spørsmål til senere granskning, om 

barn i 5-6-årsalderen oppfatter en motorsykkel som en ”sykkel med motor”, eller som 

et simpleks med en betydning som er mer spesialisert enn summen av enkeltdelene. 

Tilsvarende når det gjelder gummistøvler: har de samme barna et forhold til at ordet 

beskriver materialet støvlene er laget av, eller er det ganske enkelt et simpleks som 

knyttes til fottøyet som brukes i sølepytter og regnvær?  Er det det siste alternativet, 

kan vi tenke oss at hele ordformen er lagret som en leksikalisert enhet. 

 

De yngste voksne: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

femtilapp 2/10 8/10 
femtisone el.lign 8/8 0/8 
gummistøvler 8/10 2/10 
gummipresenning el. lign 8/8 0/8 
kaffebar, kaffetrakter 10/10 0/10 
kaffefarget el.lign 7/7 0/7 
motorsykkel 3/10 7/10 
motorekspert el.lign 4/8 4/8 
sofagruppe19

 6/7 1/7 
sofatrekk el.lign 5/5 0/5 
sykkeltur   6/10 4/10 
sykkelsesong el.lign 6/8 2/8 
tusenlapp 3/8 5/8 
tusenbein el.lign 8/8 0/8 
 

                                                 
19 Her uttalte en av informantene den noe uvanlige formen 2sofagris. Dette er den ene tonem 2-formen 
som er inkludert i tabellen 
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De eldste voksne: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

femtilapp el.lign. 1/5 4/5 
femtisone el.lign 8/8 0/8 
gummistøvler 6/8 2/8 
gummipresenning el. lign 6/6 0/6 
kaffebar, kaffetrakter 8/8 0/8 
kaffefarget el.lign 4/4 0/4 
motorsykkel 7/8 1/8 
motorekspert el.lign 6/6 0/6 
sofagruppe 5/5 0/5 
sofatrekk el.lign 4/4 0/4 
sykkeltur   4/8 4/8 
sykkelsesong el.lign 2/6 4/6 
tusenlapp 2/4 2/4 
tusenbein el.lign 8/8 0/8 
 

Når det gjelder tonemfordeling mellom aldersgruppene, ser det ut til at parene på 

gummi-, sofa-, kaffe- og sykkel- ligger jevnt fordelt mellom de yngste og de eldste. 

Kaffe- og sofa-sammensetningene hadde så godt som null forekomster av tonem 2 i 

begge aldersgupper, mens sykkel- og gummi-parene hadde omtrent like mange hos 

begge aldersgrupper. Tonem 2 i parene på femti-, motor- og tusen- hadde derimot en 

forskjell på 3 forekomster eller flere, i de yngstes favør. Dette ser vi lettest om vi 

samler parene i én celle, og bare fokuserer på parameteren alder:  

 

 De yngste voksne De eldste voksne 
1femti- 10/18 9/13 
2femti- 8/18 4/13 
1gummi- 16/18 12/14 
2gummi- 2/18 2/14 
1kaffe- 12/12 12/12 
2kaffe- 0/12 0/12 
1motor- 7/18 13/14 
2motor- 11/18 1/14 
1sofa- 11/12 9/9 
2sofa- 1/12 0/9 
1sykkel- 12/18 6/14 
2sykkel- 6/18 8/14 
1tusen-  11/16 10/12 
2tusen- 5/16 2/12 
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Ingen av ordparene har flere tonem 2-forekomster hos de eldste enn hos de yngste, 

med unntak av sammensetningene med sykkel-. Tonem 2 i disse sammensetningene 

står altså jevnt over sterkere hos de yngste, uten at overvekten kan sies å være veldig 

dominerende. For å se nærmere på om det er tydelige tendenser i forhold til frekvens, 

samler jeg alle de kursiverte mot den mindre frekvente delen av hvert par, i to celler. 

Her er begge de to voksengruppene inkludert i samme tabell: 

 

 Tonem 1 Tonem2 

Frekvente 
sammensetninger 

71/111        (64 %) 40/111       (36 %) 

Ikke-frekvente 
sammensetninger 

84/94          (89 %) 10/94         (11 %) 

 

Det kan se ut til at frekvensen er et tydeligere parameter når det gjelder disse 

ordparene. En betydelig større andel av de frekvente delene av ordparene ble uttalt 

med tonem 2, med 36 % mot 11 %. Hvis vi ser nærmere på hvert av parene i tabellene 

over, hadde både de yngste og de eldste flere tonem 2-forekomster av femtilapp enn 

av femtisone el.lign., av gummistøvler enn av gummipresenning el. lign., av 

motorsykkel enn av motorekspert el. lign. og av tusenlapp enn av tusenbein el. lign. I 

tillegg hadde de yngste voksne også flere forekomster av  sykkeltur enn av 

sykkelsesong el. lign.  

 

5.2.2.1 Sammensetningene med ukedagsnavn 

 

Barna: 

 Tonem 1 Tonem 2 
Lørdagsgodt(eri) 2/12 10/12 
 

De yngste voksne: 

Søndagspappa (ev. 
mandagsprodukt, -klubb 
el.lign.) 

3/10 7/10 

 

De eldste voksne: 

Søndagspappa (ev. 
mandagsprodukt, -klubb 
el.lign.) 

8/8 0/8 
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Den aller tydeligste tendensen her er at absolutt alle de eldste informantene bruker 

tonem 1 i sammensetninger med ukedagsnavn, mens forholdsvis få av barna og de 

yngste voksne gjør det. Dette er den samme tendensen, men sterkere, som ved resten 

av sammensetningene med disyllabisk førsteledd, der de eldste informantene har 

enten færre eller like mange tonem 2-forekomster som de yngste voksne, bare med 

unntak av sammensetningene på sykkel-.   

 

5.3 Klitiske forhold i ordgrupper 

Nota-korpuset (590 forekomster): 

 

Proklitisk  Uten utfylling 
1nesten  2nesten 1nesten 2nesten 
60 496 4 7 
 

Taus-korpuset (166 forekomster): 

 

Proklitisk  Uten utfylling 
1nesten  2nesten 1nesten 2nesten 
17 140 2 0 
 

 

Nota-korpuset (175 forekomster): 

 

Proklitisk  Uten utfylling 
1uten   2uten  1uten 2uten 
25 65 1 3 
 

Taus-korpuset (62 forekomster): 

 

Proklitisk  Uten utfylling 
1uten  2uten 1uten 2uten 
14 42 0 0 
 

Aller først gikk en del forekomster bort pga at de utvilsomt sto i trykksvak stilling, 

den posisjonen som iflg teorien er mellomstasjonen på veien til å utvikle tonem 1. En 
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forholdsvis stor del av forekomstene hadde også tonem 1, selv om det på ingen måte 

er gjennomgående som med Torps eksempler mellom, gjennom og under. Uten ser ut 

til å være vanligere med tonem 1 enn nesten, om vi skal legge disse informanttallene 

til grunn. Det var så godt som ingen eksempler på disse ordene i alenestående 

posisjon, og det er vanskelig å se noen utvikling mellom de to talemålskorpusene. Så 

er da heller ikke dette en moderne og rask utvikling i de nevnte eksempelordene. 

 

 

Nota-korpuset (91 forekomster): 

 
1vil-ikke 2vil-ikke 1vikkə 2vikkə 
42 2i 30 0 
 

Taus-korpuset (29 forekomster): 

 
1vil-ikke 2vil-ikke 1vikkə 2vikkə 
12 4ii 11 0 
 

En del av forekomstene hadde trykket på ikke, og kom til fratrekk pga det. Den 

kontraherte formen vikkə brukes ikke med tonem 2 av noen av informantene, men 

noen veldig få bruker tonem 2 i den fulle formen. Jeg har ikke vært i stand til å 

vurdere disse tonem 2-formene som med mindre vekt på verbalhandlingen i forhold til 

de aller fleste av de fulle formene med tonem 1 (de 6 forekomstene det gjelder er 

gjengitt med setningskonteksten i sluttnoter i oppgaven). I noen av disse tilfellene 

synes jeg også det er naturlig å være åpen for at informanten egentlig ytrer seg i 

preteritum, og altså har trukket sammen ville og ikke. På samme måte som i eksemplet 

fra Brochs eksempel med flertall i ”alle 2ostnær 2borte” fra kap 2.2.1, vil den ekstra 

stavelsen i ville i så fall bare uttrykkes gjennom tonem 2. Det ser ut til at kortformen 

vikkə med tonem 1 er formen som kan være reservert en semantisk svekkelse av 

verbet. Distinksjonen mellom vektlagt og ikke-vektlagt hos informantene fra begge 

korpus ser altså ut til å ligge mellom full form og kortform, begge med tonem 1. Det 

ser ikke ut til å være noen forskjell mellom de to tidsepokene.  
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Nota-korpuset (333 forekomster): 

 
1kan-ikke 2kan-ikke 1 kaŋkə 2 kaŋkə 
55 5iii

 233 3iv

 

Taus-korpuset (160 forekomster): 

 
1kan-ikke 2kan-ikke 1kaŋkə 2kaŋkə 
40 7v 101 0 
 

 

På samme måte som i forrige søk, måtte jeg eliminere en rekke forekomster med 

trykket på ikke. Ellers må vi først og fremst legge merke til at det heller ikke her var 

mange forekomster av full form med tonem 2, men at det i begge disse tallene var 

oppsiktsvekkende mange som kom fra samme informant. Det gjelder 3 av de 5 

forekomstene med 2kan-ikke i Nota-korpuset, og også 4 av de 7 tilsvarende i Taus-

materialet var fra samme informant. Men ellers er denne fordelingen temmelig lik den 

i forrige tabell, det er tonem 1-formene som nok tar seg av distinksjonen mellom 

vektlagt og svekket verbalhandling, mens tonem 2-formene må sies å være sjeldne (og 

altså i dette tilfellet i høy grad individspesifikke). I det siste verbet ser kortformen ut 

til å være den overveiende vanlige, og hvis det er denne formen som indikerer 

semantisk svekket verbhandling, vil det samtidig innebære at det er tilsvarende 

mindre vanlig å bruke kan ikke om å ikke være i stand til, enn det er å bruke vil ikke 

om å ikke ønske/ha lyst til. Dette er det vanskelig å finne noen annen forklaring på enn 

at kortformen kaŋkə er så dominerende som den er, og har en såpass bred betydning at 

den motsvarende formen kan ikke dermed vil utgjøre en liten andel. Noen forskjeller 

mellom Nota og Taus ser det ikke ut til å være her heller.  

 

5.4 En liten lesetest 

Denne gjennomførte jeg ikke systematisk med alle informanter. Men tre informanter 

fra den yngste voksengruppa leste til slutt opp ord som onsdagsklubben og togene. De 

samme informantene hadde hatt tonem 2 på de to ordene i naturlig elisitering, men de 

uttalte begge ordene med tonem 1 lest og i isolert stilling. Dette forholdet kan selvsagt 

forklares ved at brukere av oslodialekten naturlig nok har én tonemfordeling reservert 

skriftlig språk, en form for normert uttale, og én tonemfordeling til bruk i talemålet, 
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som alle andre dialekter. Men dette lille avviket kan også tas til inntekt for at 

informantene har en oppfatning om tonemvalget, som gjelder for den spesifikke 

ordformen. Lesetesten påkalte sannsynligvis den mer bevisste uttalen, med vekt på ett 

ord og isolert stilling, og det kan tenkes at de tre informantene har en språklig bevisst- 

eller ubevissthet om denne som en rettesnor.  

 

6 Konklusjon  

6.1 Simplekser 

Lånord som vi oppfatter, eller vil oppfatte, som lånord, vil iflg. disse tallene i høy 

grad beholde tonem 1. Kanskje er det semantiske skiller (1spinning/2spinning og 
1dumping/2dumping) som gjør at vi gjerne beholder lånord-tonemet. Men også i andre 

tonemvalg kan det være at vi legger til grunn forholdet til det spesifikke ordet. 

(Tarantella og salmonella har lik form og har omtrent vært like lenge i språket, men 

tonemet er overveiende ulikt.) 

 

Mine resultater for de monosyllabiske nøytrumssubstantivene tyder på mindre bruk av  

tonem 2 nå enn tidligere. Om det er påvirkningen fra dansk e-endelse som har hatt 

sterk påvirkning på talespråket, ser det naturlig nok ikke ut til at vi har eller bruker 

noen kunnskap om denne når vi velger tonem. Dette ser vi av at informantene 

ufortrødent bruker tonem 2 også i leksemer som ikke hadde den danske e-endelsen. 

Derfor kan vi heller ikke se at hvert aktuelle leksem har vært knyttet til en tradisjon 

fra den danske endelsen på noen måte. Den økende bruken av tonem 1 i disse 

pluralformene kan tyde på disse blir behandlet som en kategori: vi legger en endelse 

til et monosyllabisk ord og får et polysyllabisk ord med tonem 1. Her kan vi nok 

heller ikke snakke om analogisk påvirkning fra andre kategorier, ettersom de aller 

fleste tilsvarende paradigmer har tonem 2. Vi lar oss heller ikke styre av eksistensen 

av presens partisipp-former, og dette støtter at vi med all kontekst ikke ser på disse 

som tvetydige.   

 

Bøyningen av arveordene med grunnformen i tonem 1 lot til å bli styrt i en viss grad 

av språkbrukerens holdning til ordet. De yngste informantene var usikre på de 

ufrekvente -er og -el-ordene, disse er nok ikke sentrale ord i deres bevissthet, 

tonemvalget i disse tallene styrer mot tonem 1.  
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6.2 Komposita 

Ingen av informantene koblet tonemvalget til førsteleddet i et kompositum. 

Gjennomgående fikk hele ordformen sitt tonem, uavhengig av tonemvalget ved andre 

ordformer med samme førsteledd. Dette betyr samtidig at en gruppering, eller 

”regelbinding”, knyttet til leddenes ordklasse, nødvendigvis samtidig må utstyres med 

mange unntak.  

 

De utvalgte testordene med monosyllabisk førsteledd viste langt på vei hver sine 

statistikker, og viste ikke at de grupperte seg innad i noen særlig grad. Selv om mye 

altså ser ut til å avhenge av utvalget av ord, viser tallene totalt sett en svak utvikling 

mot tonem 1. Innenfor hvert testord kunne vi også se en svak forskjell mellom 

frekvente og ikke-frekvente, sånn at teorien om leksikalisering ikke er avvist hvis vi 

holder oss til hvert kompositums utvikling. Sammensetningene med disyllabiske 

førsteledd gav tydeligere resultater, og konklusjonen for disse må bli at de frekvente 

sammensetningene viser en tendens mot tonem 2.  

 

6.3 Klitiske forhold i ordgrupper 

Jeg fant ingen ekspansjon av tonem 2 i de negerte verbene (vikkə, kaŋkə), snarere 

tvertimot fant jeg at tonem 1 var i overvekt både i korte og fulle former. Istedet for at 

tonem 2 signaliserer redusert vekt på verbhandlingen, er det heller de kontraherte 

formene som tar vare på dette i opposisjon til fullformene. Dette kan bety at den 

distinksjonen vi har i språket, holder seg til ordgruppene med verb + ledd som 

preeposisjon eller predikativ, mens en klitisert negasjon holdes utenfor. 

Adverb/preposisjoner som ofte står proklitisk (uten, nesten) viste seg også å bekrefte 

teorien, ettersom tonem 1 ikke var sjelden på disse. Uventet nok var det i denne siste 

delen av undersøkelsen jeg fant de mest slående tegnene til at tonemvalget hørte til 

enkeltindividet. De 12 tonem 2-forekomstene jeg fant av fullformen kan-ikke, fordelte 

seg på bare 7 informanter. En stor del av de relativt få forekomstene var altså uttalt av 

samme informant.  

 

6.4 Generell konklusjon 

Først og fremst er det ingen sammenfall av tonemer i sikte. Alle de 12 barna hadde 

full skår på persepsjonstesten med minimale par på bildekort. Så lenge barn så 
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enstemmig hører forskjell og skiller mellom også enkeltord i isolasjon, er det 

usannsynlig at det skulle oppstå noe sammenfall, selv om tonemene er redundante i 

konteksten.  

   
Valget av tonem ser ut til å gjelde overveiende for hver enkelt ordform, framfor en 

kategori. Dette så vi aller tydeligst av resultatene for komposita, men også av 

lånordene og de vaklende bøyningsformene til ufrekvente ord på -er og -el. 

Pluralbøyning av monosyllabiske nøytrumer kan imidlertid langt på vei tolkes som en 

gruppe som utvikler seg som kategori, men bare 1 av de voksne informantene var 

likevel konsekvent innenfor kategorien. Når informantene heller ikke systematisk 

utledet tonem 2 i den bestemte formen fra en ubestemt pluralform som punkter, må 

konklusjonen bli at hver ordforms kategoritilhørighet likevel ikke er særlig sterk. 

Barnas vakling her forteller oss at tonemene her fortsatt består i dialekten etter at 

mange lenge har erklært dem for fall.  Hver språkbruker har i varierende grad sin egen 

uttale, vaklingen må sies å begrense seg til hver ordform og ikke i leksikon til 

individet. Ingen av resultatene motsier dette, og i resultatene av de sammensatte 

ordene er dette ganske tydelig. Aller tydeligst er det likevel i resultatene for de 

negerte kortverbene, der noen spesifikke informanter for en stor del så ut til å velge 

tonem 2 jevnt over. 

 

Når det gjelder frekvens, må vi kunne konkludere med at også den spiller en rolle. 

Frekvensforskjellen pekte seg særlig ut for de sammensatte ordene, men også for 

bøyningsformene, ettersom spesielt barnegruppa så ut til å skille mellom kjente og 

mer ukjente ord. Siden informantene var så unge, kan man tenke seg at et ukjent ord 

for informanten, oppfører seg som et ord som ikke er frekvent i språket. For de 

sammensatte ordene ser det ut til at frekvensutviklingen kan kobles til 

leksikaliseringsprosessen, med tydeligste tall for sammensetningene med disyllabisk 

førsteledd. Det kunne være interessant i en eventuell senere studie å se nærmere etter 

denne utviklingen, gjerne koblet til leksikalisering av komposita, da gjerne med et 

større materiale både i form av flere informanter og flere testord. I tillegg kan 

tidsperioden som er målt i denne undersøkelsen sies å være relativt kort sett i en større 

sammenheng, ettersom utviklingen i tilfelle må kunne være signifikant i løpet av et 

spenn på ca 30-40 år. I en eventuell utvidet undersøkelse ville det derfor samtidig 

være interessant å legge det opp slik at tendenser kunne spores over et større tidsrom. 

 82



 

   

 

 

 

 83



 84

                                                

  

 
i 1- Vil ikke ha halv skatt jeg for jeg må bare betale … 
  2- Jeg vil ikke ha flere sånne tiggertelefoner ... 
 
ii 1- Vil ikke snuse i andres affærer ... 
  2- Vil ikke betegne det som gjenger, men ... 
  3- Jeg vil ikke flytte herfra ... 
  4- Vil ikke si det er noe spesielt med Frognerdialekten altså ... 
 
iii 1- Åja nei det kan ikke jeg huske … 
   2- Jeg kan ikke huske at vi heller var sultne 
   3- Jeg kan ikke huske noe savn der ... 
   4- Kan ikke si for eksempel e bil som heter Taunus 
   5- Jeg kan ikke jeg huske altså ... 
 
iv 1- Kaŋke bremse og så svinger de litt annerledes ... 
   2- Jeg kaŋke drive med no håndarbeid for det ser jeg jo ikke lenger ... 
   3- Men barna som bor der nå kaŋke ake der ... 
 
v 1- Jeg kan ikke si jeg husker så mye av boligen ... 
  2- Jeg kan ikke huske noe annet jeg ... 
  3- Jeg kan ikke akkurat si hva det kommer av ... 
  4- Kan ikke si ikke når det ikke er personlige spørsmål ... 
  5- Jeg kan ikke erindre at det var noe som helst som het straff ... 
  6- Jeg kan ikke heller skjønne hvorfor ... 
  7- Jeg kan ikke si at jeg i dag hører noen språklig forskjell ... 
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