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I Innledning. 
Dette er en noe vidløftig kommee.ta.~ til en del 

som i det siste er skrevet om fonologiske for'r,old i Oslos tale

mål. Bl. a, er det publisert- flere artikler om problemet 

"tjukk l" i norsk generelt og i Oslo spesielt. Av disse vil 

jeg særlig nevne Thorstein Fretheim: 11 The Nor~'egian Retroflex 

Flap arrl the Concept of 11 Natural Glass" in Phonology 11 (NTS 28, 

1974), ·Even Hovdhaugen: "A Note on the Linguistic Variability 

of the Retro.flex fo'lap in Eastern Norwegian" (TNorking Papers 

in Linguistics, nr. 6,1974) og Jan Faarlund: "Same Remarks on 
the Phonological Status of Retroflex Flap in Eastern Nor

wegian" (sarru-t1e sted som .foregående). Hen først og fremst er 

det følgende en reaksjon på Ernst Håkon Jahrs artikkel "L-fon

emet i Oslo bymål" i Norskrift nr. 1,1975. Dels er det en ut

fylling, dels er det en kritikk av ·visse punkter hos Jahr, 

dels nillt, det metodiske, dels når det gjelder det faktiske. 

Jeg syns nemlig at Jahr her har tatt opp en særdeles interes

sant og problematisk del - kanskje den mest problematiske -

av Oslomålets fonologi. Hans artikkel er derfor et verdifullt 

supplement til det som tidligere er skrevet om talemålet i 

denne byen, sist men ikke minst det Arne Vanvik skriver -i NTS 

26,1972 om det han kaller "standard eastern _nor'l.'egian pronun

ciation11, og som han mener er "essentially standard Oslo 

prommciation11 (se nevnte artikkel, pkt, 1.1.). Hen ·som 

neV11t har jeg. motforestillinger til en del av det Jahr skriver, 

både som språkmarm og som daglig bruker av Oslqmålet, som jeg 

r~gner som mitt morsmål. 

Nå er Oslomål mange ting, eller iallfall to (mer om det 

~einere). !·'lin egen form for Oslomål er noe je_;; vil betegne 

som "østlanC.sk riksmål, lett folkelig (yngre c; dialektpå

virket) utgave" (nærmere om hva som ligger i der.ne betegnelsen 

nedenfor, pk~. VII B 4. Jeg gjør oppmerksom på at jeg her og 

seinere bruker ordet riksmål, i samsvar med varLlig språkbruk 

i Oslo, om det talemålet (den talemålskategorien) som verken 

er dialekt eller nynorsk, og i motsetning til både det of

fisielle skriftspråket bokmål og til Riksmålsforbundets pri

vate sb_,iftnorm. Vanviks "standard østnorsk" forekommer meg 

å være både tungvinn og tvetydig, det siste fordi også ny-



norsK ::~ed østlandsk uttale etter en rimelig tolkning må .fal

le irre ur-:der dette begrepet_). Denne språkforma har jeg brukt 
dagli-; .s:iC.en jeg lærte den som sjuåring J.V min mor, som er 
inn.fe:G.-::: Oslo-dame, men som bruker et mer konservativt riks

'mål, en::. meg .. El·lers får je_g tilføye dt refleksjonene i det 

følger.-=:e ikke bygger på et systematisk studium av talemålet i 
Oslo, men· på min egen kjennskap til min egE:n språkform samt 
på de mer tilFeldige observasjonene jeg har gjort når det 

gjelder 3ndres i løpet av de 24 åra jeg har bodd i Oslo. 
Il Lit~ om fono~ogisk metode. 
A Om Jahr sine .fonemer og allo.foner. 

Som sagt gjelder mine innvendinger mot Jahrs 
framstilling også det metodiske. Her vil jeg særlig påtale 

Jahrs bruk av ordet og begrepet .fonem. Han snakker stadig 
(f.eks, i overskriften p_å artikkelen sin) om l-fonemet i 

Oslomålet når han refererer til de 4 lydene som er emnet for 

artikkelen, enda han sjøl sier (på s. 3) at det "ut fra tra
disjonell .fonologi 11 e1' tale om to (jeg ville heller si tre, 

se nedenfor) fonemer. Følgelig må Jahr bruke ordet i en 
utradisjonell forstand; hvilken, det sier han ikke et kløyva 
ord om. Nå står selvsagt enhver fritt til å arbeide med de 

begrepene han finner formålstjenlige og til å sette hvilket 
navn han vil på dem, eller til å velge sine terffier fritt og 
definere dem som han vil. Det er bare det at .fonem er et 

tradisjonelt ord som dekker et tradisjonelt begrep; det er 
tilmed et særlig godt innarbeidet ord og et særlig veldefinert 
begrep. Og en bør respektere ord som alt er 11opptatt 11 , det er 

når en ikke gjør det at en bidrar til å øke Cen ofte omtalte 
terminologiske - Og dermed logiske - forvirringen i ling
visti}:ken. Viss en mener noe helt annet enn (det en tradisjon
elt le;-;er i ordet) fonem, så bør en også være såpass original 

at en finner på et passende navn. Dette gjelder selvsagt 
desto mer når en ikke sier hva (annet) en legger i ordet. 
Hva er (-:et avgrensende) kriteriet rO-r Jahrs ~onem-begrep, 
sider. dst tydeligvis ikke el' distii1ktiv funksjon? - Nå, denne 

surmaJete kritikken gjelder selvsagt ikke bare Jahr; det er 
mange nA for tida som f'lr!leås nokså lettvint med .fonem-begrepet, 

og det er kanskje for seint å gjøre noe ved det. Men vi 

tradisjo~elle fonologer må ha lov til å syte litt, for vi blir 
frastjålet vår terminologi, og vårt begrepsapparat forkludres. 

Jahr bruker også ordet allofon, som likeleis er et tradi

sjonelt ord for et tr-adisjonelt begrep. Ettersom Jahr ikke 



eksplisitt sier :o.-: !": .. 3-n legger noe utradisjonelt i orde:, og 

hva dette er, mi i:3.!: finne seg i å bli opp.fattet og k~i::isert 

p~'\ tradisjonelle ;>::"e:r:isser. Og på slike premissel~ meE~e~ jeg 
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at hans påstar.d ;:å.~, 3, at 11 tjukk 1 11 er allofon av ;:::: .5o-:

nemer (dels 11 tju:.:::..:: 11 , dels "tynn" l), er en teoretisk "JY.:'J.lighet. 

En og sanune fon ke.:r. ikke realisere to fonemer, iallfall ikke 

innenfor ett og s:;.:ruæ lydsystem. Og Jahr beskriver i~ettopp 

Oslomålet som et:: s:,.'stem {se s. 3 nederst), noe jeg i og for 

seg ikke er ueni; :_. Selv om det representerer en ste::·~ for

enkling av fakta, j_ar en slik avgrensning seg forsvare når 

emnet er fonolo~=-s~, for som Jahr sier, er lydsystemet stort 
sett ensartet i ~l~ Oslomål, Ulikhetene gjør seg førs: og 

fremst gjeldende '.'2C lydenes frekvens (om dette begrepe~, se 

pkt. B nedenfor). 1·:er, når en først gjør en slik forenkling 

og beskriver Oslomilet som en enhet, uten å konune inn :?å vari

anter eller undersJ·~'::emer (noe Jahr vel burde ha gjor:::), så 

har en også gitt .:oe; sjøl valget mellom å betrakte 11 -cjukk l" 

enten som (realisajon av) et eget, selvstendig fonem (dvs. 

som distinktiv i .:orf.old til alle andre faner i systemet) 

eller som realisasj::m av et fonem som også omfatter ar:dre 

(allo)foner (dvs. :;om ikke-distinktiv i forhold til en eller 

flere andre faner i systemet), Noe av det mest interessante 

i en fonologisk ;:;e.s:<rivelse av Oslomålet ville vært å To.n'dere 

og ta stilling til r,_ettopp dette spørsmålet, slik mange andre 

har gjort før (je:; s~<al sjøl gi mitt bidrag til denne disku

sjonen nedenfor, pkt. VI B). Idet hele tatt s~1s jeg Cet er en 

vesentlig mangel -~e-=. Jahrs framstilling at han overhodet ikke 

diskuterer hvil':<:e! . .:Jnologisk status eller språklig _5;;.:-.ksjon 

de lydene han bel'1.::_:.~ler, har, men bare forutsetter de-c som 

.helst skulle bevises, nemlig at de er allofoner (av "l-fone

met"). 

B Om distribusjoner-l.s plass i fonologisk analyse. 

En ~-r:r~·,sy_r_~ing som gjelder både Vanviks og Jai·.rs 

framstillinger a·: w:.-E~:memet", er at distribusjonen ti::_ de 

lydene det gjel-:':r~~, ~kke blir omtalt utførlig eller s-ys---:erratisk 

nok. Hos Vanvii: m;::~c;ler denne siden av de fonetiske Eai<ta 

helt, hos Jahr finti<:or vi spredte merknader om distriblJ_s-~o:r.. 

flere steder og i 'l_::_i/.e sarrunenhenger, samt en slags oversikt 

helt til slutt (s. 12). Denne er temmelig summarisk og dessuten 

feilaktig på flere puni<ter, etter min mening (mer om det neden

for, pkt. IV). EndeJ.ig blander Jahr, i denne oversikten og 
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e::_=.e:!'S, sammen distribusjon og frekvens(kalt "bruksprosent" 

i c--,-ersikten) 1 som er to helt ulike ting. Mens en lyds 

.::.s::rnbusjon e!' lydetls (mulige) forekomst i .forhold til andre 

::..y.::.::_:.~w enheter (se også pkt. 3 nedenfor), el' lydens frekvens 

C:en3 forekomst i forhold til språkets tegn. Altså fordelingen 
av C.e enkelte lydene på de enkelte tegna eller morfemene. 

F.eks. at "tjukk 1 11 kan brukes i tegnet (ordet, morfemet) 
~~men ikke i tegnet smal, eller (mao.) at dal kan ha både 
11 --::j·e,;.kk" og 11 tynn 11 !,mens~ bare kan uttales med den "tynne". 

I C.isse to eksemplene har "tynn 11 l såleis større frekvens 
(blir/kan bli brukt mer) enn 11 tjukk 11

1 men distribusjonen

elle~ stillingen - blir jo den samme for begge (de forekommer/ 

ks.r. forekomme i utlyd etter /a/). Distribusjon er et all
r.le!:ir:;yldig fenomen - syntagmatiske regler, som utgjør en 

vi::.Cti'j del av et språks fonologiske regler eller system. Fre
k-Jer.s er et kvantitativt og ikke regelbl.mdet .fenomen, som etter 

mitt skjønn knapt hører heime i en språklig-systematisk ana
lyse i det hele tatt (men derimot i ei ordliste e.per i en 

pr~;cmatisk, språkgeografisk eller språksosiologisk analyse). 
J.. forsØJnme distribusjonen er desto verre fordi disse 

fonetiske fakta spiller en viktig rolle i en fonologisk ana
lyse. Nemlig som grunnlag eller nødvendig forutsetning for 
vurde:Pingen av lydenes ppradigmatiske funksjon, altså deres 
funksjon i paradigmet (ikke i syntagmet), som innbyrdes 

distinkt (iv)e elle{ikke distinkt(iv)e størrelser (invarianter 
eller varianter). Dette spørsmålet kan en ikke ta stilling 

til uten å kjenne lydenes distribusjon mest mulig :nøyaktig 
O'] }::crrekt, for selve forutsetningen for at to lyder har 
C.istinktiv funksjon i forhold til hverandre er jo at de har, 

om ikke samme distribusjon, så iallfall minst en felles 
stilling. For bare da vil det være utelukket at lydene er 

syntagmatiske (distribusjonelle, kombinatoriske) val'ianter, 
dvs. at deres .forekomst er betinget eller avhengig av (de 

lydlige) omgivelsene og følgelig forutsigelige på grunnlag 
av '~em (og bare i det tilfellet vil vi -· viss vokabularet 
till.;:.ter det- kullne få minimale par). 



c Konklusjon. 
Jeg mener alts~ ~~ man i en empirisk fonologisk 

analyse (og med det- forstå!' _:~; et: an.aly~e som tar utgangs

punkt i de konkrete, direkte .:·::~e:(verbare og verifiserbare 

_språklige fa}ct~ .:-:-. yt,ri,l?-~e_nt?) 7-=::.~:. skjelne mel~om 3 atskilte 
og .suksessiv;e trinn, i denne Yo:!:!:efølgen: 

a) en fonetisk eller fysisk (::.::·..:.Etisk eller artikulatorisk) 

avgrensing og beskrivelse av e~;.:-·.et - f.eks, til 11 lateralene 

+ ~etrofleks flap (i Oslomåle~:". Denne operasjonen inne

bærer l. en analyse (segmenter~~;) av talestrømmen- som er 

ytringens fysiske (lydlige) s~=e - i individuelle, konkrete 

og fysiske minste lydsegmenter ~som ikke lar seg segmentere 

videre), foner, og 2. en 11 s3::.:..:.:·.-;" (klass::..fisering) av disse 

(konkrete) lydeksemplarene ti:.. ~ ::.bst:t'akte, generelle) lyd

kategorier {som, vel å merke, :.. motsetning til fonemene ikke 

er funksjonelle (relasjonelle) ~~ørrelser, men absolutte, de

finert utelukkende ved sine Ey5:..ske egenskaper). Når en altså 

har skilt ut og beskrevet et Tr:..s s. ':. konkret l·ydindi vid med 

visse egenskaper i en viss y:r:.~·.; - f.eks. en PJ , som 

eksemplar - kan en oppstille ~~::.ssen av alle lydindivider som 

en måtte finne {i andre ytrinJer) med de samme egenskapene, 

eller med iallfall visse egens:<::.per felles - de som definerer 

klassen. F.eks. klassen av alle {individuelle) m 1er, (1) 
i sin allminnelighet 1 som kate:;:r:~--i. Det er selvsagt bare lyd

kategoriene og ikke de indivi·::..<!:::2.le lydene som interesserer i 

en fonologisk analyse, og når :e; i det følgende snakker om 

[1] 'er og andre 11 lyder 11 , er de"': ~lltid lyd~ det er tale 

om. 
b) en beskrivelse av lydtypene~ ~yntagmatiske funksjon eller 

distribusjon, dvs. deres muli;e ~orekomst elle:t' stilling 

(reglene for deres forekomst el:;_er· stilling) i syntagmer i 

forhold til de lydlige omgi vel S'0;7.e, mao. deres kombinasjons

muligheter eller mulige kombir,.;;.s ~~:mer med andre lyd typer. 

O~ så dette innebærer en abstr.~:t:s ;0E eller generalisering på 

eo:: konb'et, in di viduel t grunn L:.::; - lyd typen€~ mulige for€koms •_: 

eller stilling komme1' en jo b,:,re 5ram til på grunnlag av deres 

Faktiske forekomst eller st:ill-:.n'! i (faktiske) ytringer. 

c) en vurdering eller 11 tolkniWJ 11 e.v lydtypenes paradigma_tiske 

funksjon, dvs. deres innbyrdes relasjoner som deler av {eller 

de1~es "status" i) språkets paradigme eller forråd av faste 

grunnenheter {i motsetning til (mulige eller faktiske) helheter 
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eller 
kjent 

t;rtUUlellhotor 
kombir,.::.s~oner av Ølli'IB - syntagmer). Nå(:.::.~· 3-;;:l'åket som 

to prir,.sipielt forskjellige pal'adigmer; C.el::: ·::-'2-::-:::år det 

3.'1 et sys ter:-t 0;.·_r betydnings bærende grunnenheter: 3:!""_;_::~::: -:::e~n 

eller _mins.~ete;:n .- morfen_ter (som Lm kombineres -::::_.:. .:-.:c'dformer 

og disse igjer:. :il ordgrupper ifølge språkets sy::::;;..;:-::.::..c:iske 

regler), dels består det av et system av betydnir.;:~.:.23e grunn

enheter- 11 fi;urer 11 , f.eks. lyder (lydtyper) (som:.:::-:.::·. kombi

neres til lydsekvenser etter visse regler). Ette··:;o:~. ior

hold_et mellom de førstnevnte enhetene og de sistr.:::·::-.:e er at 

de betydningsløse enhetene bygger opp,og dermed s:.::_.:.ler mel

lom,de betydningsbærende, er det klart at kriterie-: ":::istinktiv 

(tegn- eller betydningsskillende) funk~jon" må bl:. :::::;jørende 

ved en slik vurdering av lydtypenes likhet eller ·.,:_:.::!:et i 

paradigmet/lydsys ternet - deres funksjonelle/syste~.?. -::.~:::.e 

(ikke fonetiske, absolutte) likhet eller ulikhet. 3:-: 3år da 

to typer av paradigmatisk funksjon eller paradig:r.::.-::.~:<:e rela

sjoner: Distinktiv og ikke-distinktiv funksjon (se J:så pkt. 

V A nedenfor). Og et ters om forutsetningen for de:. =: z:r·s te 

relasjonen er (mulighet for) forekomst i samme st:.:_:_:.!:= (altså 

minst en felles stilling), samtidig som den andre ~e=-~sjonen 

er mest typisk ved tilfeller av komplementær distr{':_'.J.sjon 

(ingen stilling felles) 1 er det videre klart at der: p~radig

matiske analysen må bygge på den syntagmatiske. 

I det følgende skal jeg dispone2'e stoffet - la-:e::·,;;.:_er.e 

samt retrofleks flap i Oslo- etter dette skjemae~ (:~~. a,b, 

c ovenfor) 1 for å antyde hva jeg mener denne rnetoC:e::: :.nnebærer 

i praksis; Hen jeg vil selvsagt især ta opp slike ~:.::e:r av 

emnet som jeJ mener er stemoderlig eller utilfreG.s":.::_::_ende 

behandlet r.os J,;;.hr. (distribusjon) l eller 

uenig med Ja}·,r (paradigmatisk funksjon), 

pi;_nkter Ce:: ~eg er 

Spesiel~ 7:_:_ jeg ta 

opp forholdet mellom "tjukk" og "tynn" l i Oslo, :; :. ~amb:~nd 

med det et mer generelt emne, nemlig begrepet 11 f:':. -.-::::_~iasjon" 

i fonologien 'Jenerelt (avsnitt VI ). Endelig vil ~'0:? :::_ sam

:;;a:r.d med vek.o:li:r,gen mellom "tjukk" og "tynn" l kc~.r~-~ :::_~.._r, på 

språklig variasjon i Oslo generelt (avsnitt VII ). ?::-~:-:-.:otil

li:r,']en vil vær·'2: r·ent synkronisk 1 dvs, jeg vil nøye :-:-.-::::;:- .':'led å 

teskrive forholdene i Oslo slik de etter mine erfar-:::._:r_;er er 

i dag. Det diakroniske perspektivet som er innebygC i Jahrs 

artikkel kan jeg ikke følge opp pga. manglende kunrsk~p om 

tidligere uttale. Den fonetiske beskrivelsen er ar"C:'ic'.llatorisk. 



III FonetisK beskrivelse. 

A Avgrens:nin:; av emnet. 
De lyd(fyp)ene :~om er emnet i Jahrs artikkel og 

sammeleis i C.enne, eT de folgende 4, som alle er stemte: 
l - apiko-(post-)dental lateral, som i bil, lik, 

æ - sarrune s:Jm foregående lyd, men velarisert eller dorsali-
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sert, i synkronisk betydning. Altså apiko-dental 

hoved:artikulasjon (tungespissen mot mnnntaket bak (over-) 
tennene) og (samtidig) dorso-velar bi-artikulasjon 

( tungeryggen hevet mot bakganen). Eks,: ball, ~~ _?al. 

l - .l'etrofleks (apiko-al ve o lar) lateral, som i snarlig, særlig. 

~ - apika.l 11 flap 11 som i Ola. 

B Spesielt 01:1 [:t] . 
Denne ly::ler, har vært lite påaktet i norsk fonologi og 

dialektologi. Den er ikke nevnt i Johan Storms grunnleggende 

artikkel i tidsskriftet 11 Norvegia 11 (Kra. 1908), der Storm legge:e 

fram sin norske lydskrift, som er oppkalt etter tidsskriftet 

og brukes enn i dag. Den fins heller ikke i Beito-Hoffs ut

videte versjon av denne l;ydskriften (se O.T. Beito: "Norske 

Nål.føretekster 11 , bakerst). Jeg har heller ikke sett lyden 

omtalt i de vanligste i2mførings- eller håndbøkene i nol'Sk 

fo~ologi. Derimot er den nevnt og betegned:. (med [:r] ) i S, 

Kolsrud: "Norsk ljodskrift 11 (s. 18). I 11 Fonologi 11 (1967,s. 82) 

nevner Eva si-rertsen at lyden forekommer i østnorsk, f.eks. i 

ordet ~liti. Vanvik nevner også lyden en passant i sin be

skrivelse av 11 standard østnorsk 11 (nevnt ovenfor), men uten å 

omtale distribusjon eller fonologisk status. Først hos Jahr 

får lyde;; den oppmerksomheten den fortjener i (zst?)norsk lyd

lære. 

I engels i_ fonologi er [:t] derimot vel kjent; enhver grunn

fagsstudent ::_ engelsk lærer å skille mellom "clearH og 11 dark 11 

/1/, som er i::O/:;Clinatoriske varianter. Den første, som er den 

ikke-velarise:cce, forekommer prevokalisk, der1 ·.relariserte opp

trer i andrr:: ~:illinger, f.eks. i ord som ball, _9-ble (i 11 A 

Short Har.:C:Goc::}: oi English Phonetics'' gir L. kslctksrud en grei 

beskrivelse acr disse lydenes artikulasjon). Også i norsk el' 

(~ en vanli? lyd, iallfall i østnorsk (østlandsk?), Bl.a. 

forekommer den i Oslo og er tilmed vel kjent blant lekfolk her. 

Dvs., OsloE'olY: er vanliTris ikke klar ovel' at de sjøl bruker 

lyden (i visse stillinge_::.'); snarere er den kjent her i byen som 
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et særlig 11 ~ondsk 11 trekK i bygdemåla lenger nord {denne fordom

men blir oi~e utnyttet med komisk effekt av skuespillere, f.eks. 
Wesenlund). Der har_ [1:) nemlig en annen distribusjon enn her, 

og den •Jir:Ccr ·svært iørefallende i (for. folk fra Oslo-området) 

uvante stil~~nger. 
Furnes på He~arka, 

Dosent Dag Gundersen, som er vokst opp i 

har fortalt meg at han i studietida i Oslo 
stadig vek:< ble bedt om -å si "øl" og dermed gi til beste sin 

velariserte /l/ etter fremre vokal, der lyden alltid vakte 
stor munterf-_e~ hos tilhørerne. 

Jahr ne·;r,er videre at den k~ente 11 Østfold-l 1 en 11 i ord med 

bakre vokale~, som~~ voll (østfold-uttale), slett ikke er 

noen spesiell eller uvanlig lyd, men el'). vanlig lyd - nemlig 
[i] - i 1;.-,~r.:e omgivelser (for brukere av dialektene lenger 

nord). Nem::; stillingen etter lave, bakre yokaler (a,å), der 

dialektene ~erLger nord (og vest)· har [:ij. Dette tror jeg er 

helt rikti;-r det som gjør uttalen av slike ord i (d_eler av? 

ytre?) øs~5old så påfallende for oss fra Oslo-området, er nep

pe noen eJeEskap ved selve lateralen, men dens forekomst i en 

for Oss V3~:.: stilling, noe ~om tydeligvis- virker like avstik

kende som er! i·,el t ukjent lyd. I denne sammenhengen vil jeg 

ne~1e en annen anekdote. Jeg satt en gang og hørte på vår 

vyrde kolle;s. Kjell Ivar Vannebo, som for ~nledningen snakket 

noe jeg vil ~alle riksmål på namdalsk substrat. Bl.a. ut

talte han or:::et mål på en (for meg) høyst påfallende måte. 

Ikke var det tjukk l, som i substratet, men det var heller ikke 

superstratec:s uttale jeg hørte, iallfall ikke den som er 

gjengs på Øs--::l.:indet. Etter å ha fundert på fenomenet en stund, 

kom jeg ti::.. ~:;: 11 det rare" måtte ligge i at vannebo ikke fulgte 

det øs tnors:t:-2 (el l el.' østlandske) riksmålets dis tribusjonsregler, 

men brukte [::] (eller kanskje [!.]) der (riksmåls':alende) 

ostlendinJe:- (03 trøndere?) bruker [1) . Uten å 7ille insinu

ere at vanr.e!:.o bevisst la seg etter "Østfold-normen" vil jeg 
påstå at r-e:;·;:!_ :OJ.tet lød overbevisende østfoldsk. 

IV Distri"c_;;_s~'Jr,, 

A De enY.el:o::: l.ydtypene- hovedstillinger. 

1~ ~:t-ulle gjøre uttønunende greie for distribusjonen 

til de 4 om:ol-:e lydtypene, dvs. regne opp alle deres mulige 

kombinasjoner· med andre lydtyper, er et meget omstendelig fore

tak. For er,}:elhetens og oversiktens skyld skal jeg her nøye 

meg med a re~ne opp de viktigste stillingene for hver av lydene, 



dvs, de stillingene de:t' jeg anslår at lydene er vanligst, har 

størst frekvens. Det følgende blir altså en nokså 9rov over

sikt, skjematisk framstilt, over hovedstillingene for hve2· 

enkelt lydtype. Stillingene er angitt i forhold til de fore

gående omgivelsene (E}tter vokal osv. ) , ved [~] m& også de 

etterfølgende omgivelsene angis. 

lO 

-~~ty~~-_ Hovedsti~~inger _j ~~~emp_lel' (ortogra_fis~ .no~~s~-~~~--" 
l l. et '[er ø (i fram- r 

lyd (foran vo- j 

kal)) 1 ) lik,lat,låt,lur,ly,lot,le,løy,løp 

2.etter vokal 

(korL,lang,trykk

tung, t:r.·ykklet t) 
a)frerflre (i,y,e, 

. ) 2) ø,æ,æl,øy +3 

b)u,o J) 

3.etter konsonant 

a)labial/velar 

b)dental 

tidlig,.fille,hyl,sele,fjell,sølv, 

søl, helvete, seil, søyle, hirmnel, Eski l 

mulig, tull, stol, Ole, Olle 

klok,pleie,flå,bli,gle,kakle, 

bable,gamle,tavle 

Oslo (dental uttale), sturla, 

Atle,handle,anløp,hass{e)l, 

"----- ---"--"_hanci(~2_l_LIO_i_t_~C_(e)I, gled_( e )lig. __ 
etter vokal 

(kort, lang, 

trykk tung, 

trykklett) 

a)a,A 
L)o 4 ) 

-+~ 

smal 1 salig, ball, voll, mål 1 ganunal 

_________ r_o_l_! ~?-~~-g! sko_~~, _(~!_le, ~ol_(_U!_i 
l.e~':er vokal 

(kvt,lang) 5) 

2.e-::t:er retro-

ærlig,sørlig,farlig,sirlig, 

syrlig,dårlig,forløp 1 mulig 1 

storlig 1 bolig,Olle,smålig, 

Karl,hederlig. 

fleY.s konsonant , barnlig,vesle,varsle,slå vars{e)l, 

---------~~~_llill_ ___ ------ -----
1:: l. et ter ·1okal 

minus høye 1 frem
re (i,y,e,æi,øy) 



ll 

Hoveds ::-:.::.:.:.~:;rer Eksempler (o:t'tograii.:3:...: ::atasjon) 
-- ------

a)lat::_.; ·:::ol), 

ic-::.::: -.-.~:,_:1/Ø 

b)kc:r: ::.:-:...:al), 

fo'"'" :coial/ 

.fæle, gul, dal, stol, d~::-:.:. ~,søle, 

·søppel,gaul(e) 

do1·~ .::::. :...:-Jn.sqnant kulp ,_elv, .skalk, helg,~:::.::.·.-, i1a1m 

2.etter -...~.:-::.3:..:./ 

velar :c;:.:::_:~nant se under ().], .stilli:r.; 3., 
-"-'"--'~'-----l 

Nerknader: 

l) Ifølge Jahr (c, ~ OJ 12) forekommer [i] i framlyC: :~:ce 

foran høye,fremre :::::::::oftonger + diftongene (og der ::__ ·::::..~ia

sjon med Cf] ) , 2 'o: c''or jeg helst det er L'!) vi 'oo:',;i~c i-

framlyd generel<:, ::.-e::: jeg må innrømme at 

mht. forholdet r"e::::c. [l] og m ' både 

:: ~:t. V E nedenfor). 

:::.enne stillinga. 

jeg ofte er ·.:.~:.:!<ker 

i denne og ::.:-.:::.re 

Jeg har der~::::- valgt stillinger (se o;~! 

å se bort fra [:fl '-
2) Ette2' /æ/ e<' [:J :::·::ert sjelden, jeg har bare funr,e: ::en i 

denne stillinger-c ::__ :::.·-:. som helvete og helsike, kans:<e:- :::;så i 

kall (subst~) ,som :.::::.!. 'J.ttales med /æ/, og rally. 

3) Jeg er usikker:;~ ::.m [1] har denne stillingen, sær:.::; den 

etter /o/. Person:.:"..; skiller jeg ikke mellom [JJ og [;] etter 

/o/ (se Pkt. V E n-e=.er.for), og det er vel helst [~) .;s-;- bruker 

i denne stillinger.. [':;.]er iallfall sikkert ikke vanl::; ;-·.er. 

4) Mens [1::] i sti::.:.::-.; a) brukes av alle, er den sje::. -:o::!·. i 

stilling b). sjøl :.::--;.k:er jeg aldri lyden i denne sti:.:.:::.]a, 

men jeg har .hørt C'::r. ::er hos andre. Jahr mener at Ge ::::::r. 

bruker [3':..1 hel', e::-.· -s::.:.r-e folk_p'å østkanten (s, 4,12). : :.::.3.
lekt-uttale av orCE~ ~oliti (med to stavelser og tone:.~~ 2) 

e:t' [~etter mitt s!::~z:::r. svært vanlig. 

5) Etter kort vo~;;,_:_ ~?· rn .uvanlig, men forekommer i ::::.:'.~~ stil·

ling i ord som for·l_;;,_:: J] f_~. 

B De· enkei'te st:'.:.:.::r.;ene - en oversikt. 

Innhc:. -=.s--:: ~,, foregående pw1kt kan ornorga!.::::: s::-o:::s 

med utgangspunkt :'. -=.s ~:.~<elte stillingene for å vise f-_·:.:'.::.!::e 

lydtyper som forek:::-.!~.'0'::: i de ymse relevante stillin;er.s. 

I ~versikten neder"<~::.::·- f.s.r jeg satt opp for seg hver S'=:-:.:ling 

der vi finner et ul::.::C:: "inventar" av de 4 lydtypene (e!:~e~·npler 

i parentes) , 

l. Etter Ø (i framly~): [i] (lik), 

2. Etter K: 



a )labial/dors,;l: [i] (kle, ble), 

[~] (kle, ble). 

b)dental: (1) (lundle). 

c)retrofleks: [J-) (slå). 

J,Etter v: 
a)i,y,e,æi,øy: [1] (tidlig, nylig, sele,seile,~0yle) 

ru (sirlig l syrlig' sele? seile? s;:,yle?) 

b)æ,ø,u,æu,~; [1] (helvete,rødlig,mulig,gaule,!::mmel, 

gammel, snabel) 

lt] (perle, rørlig, mulig? gaule? hederlig) 

nl (fæle l bøling l juling l gaule l sommel l 

søppel, støvel) 

c)o: [1] (3olli? rolig?) 

[<] (rolig) 

[t] (nordlig) 

[~] (nord-i) 

d)a,å: [<) (salig,tållig) 

[J-1 (farlig, årlig) 

[~] (maling, dål'lig) 

V Paradigmatisk ftmksjon. 

A Innledning. 

12 

Oversikten i foregc\ende avsnitt (IV B) viser at i 

stillingene etter Ø (i framlyd, stilling l i oversikten) og 

etter dental konsonant (stilling 2b) rår [1) grunnen alene, 

mens f+] er enerådende etter retrofleks konsonant (stilling 

2c). I alle andre stillinge:l' der den ene eller den andre av 

våre 4 lydtyper .forekommer, forekommer to eller flere av 

dem - etter /o/ (:otilling 3c) forekommer alle 4. I det føl

gende skal jeg forsøke å anslå den paradigmatiske relasjonen 

mellom hver c:.-· de- 4 lydtypene på grunnlag av de fonetiske fakta 

samt kriteriet distinktiv eller tegnskillende funksjon • 
Altså lydenes funksjonelle likhet/ulikhet, deres likhet/ 
ulikhet som tegnkonstituerende og tegnskillende enheter, 
i motsetning til deres struktul:-elle (aboolutte, f~tsiske) 
likhet/ulikhet, som lydtyper. Dette innebærer at en trekker 
et nytt plan - tegnplanet - inn i analysen. Vi får da 6 
forhold som skal bestemmes (t-t, t-,, \-~, t-y, 1-~, t-~), 
og 3 relasjonstyper å velge mellom: 
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l. to el lei' flere av lydene hdr komplementær distribusjon, 

dvs·-: inge'ri felleS stilli~g. ~LycfE-ne representere-r eiier 

realiserer da samme paradigmatiske (språklige, systematiske) 

størrelse, som i uttalen (realisasjonen,· ytringene) "jenker 

seg 11 etter de syntagmatiske omgivelsene og uttales ved (.fy
sisk) ulike "varianter'.- i ulike omgivelser. Dette er de så

kalte bundne (kombinatoriske) variantene, som er bundet til 

(avhengig av og forutsigelig på grunnlag av) bestemte om
givelser og som følgelig ikke kan ha distinktiv funksjon i 

forhold til hverandre, ettersom det alltid vil være også andre 
lydlige .forskjeller(de betingende omgivelsene) til stede i 

tegna. Og det er disse siste som skiller tegna fra hverandre, 

ettersom de ikke sjøl er betinget (men betingende) i forhold 

til omgivelsene. 
2. to eller flere av lydene har en eller flere felles stil

ling(er), kan forekonune i samme omgivelse. I så fall er det 
videre to muligheter: 
a) lydene har distinktiv funksjon i forhold til hverandre, 

dvs. de hører til eller utgjør en del av (uttrykket for ) 
ulike tegn og kan derfor ikke substitueres for hverandre uten 

endring i tegnets identitet. Ved substitusjon vil vi da enten 
få et annet tegn, som når [p] substi tue res for [b] i tegnet 
bil, eller et ikke-tegn, som når {P] substitueres for [b] i 
tegnet ~· Dette er la kjennemerket på at lydene representerer 
ulike størrelser i lydsystemet. 

b) lydene har ikke - eller antas tradisjonelt å ikke ha -
distinktiv funksjon i forhoidtil hverandre, dvs. de hører 

ifølge det tradisjonelle synet til sanune tegn og kan substi

tueres for hverqndre uten endring i tegnets identitet,som når 
[~ og [~) begge kan forekomme -i samme tegn, .f.eks .. tegnet 

[dal :l/da_:·~] Oslo bymål. I· så få~l regri'es lYdene tradisjonelt 
o9-Så Som Ulike uttaler av sanune paradigmatiske størrelse 

[~/f], som dd sies å ha irie (fakultative) varianter, Dette 
fenomenet er riet rikelig med eksempler på i det materialet 
som her er emne-::, ikke minst når det gjelder .forholdet [1-~] 

og [1::-~). Av den grunn, og .fordi jeg synes at begrepet 11fri 

variasjon 11 er et problematisk og dermed interessant begrep 
i fonologisk teori, vil jeg omtale det spesielt (pkt.VI~0f, 
og da i samband med nettopp .forholdet (.i-t] og [i:-~], som ofte 
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blir nevnt som sel ve prototypen på fr.i_ \'eksling i norsk fono

logi, I dette avsnittet (V) vil jeg ,.::::>tale de 4 andre fOl'hold

ene (utenom [1-f] og l~-~]) og forsøke il. avgjøre hvilken av de 

3 beskrevne relasjonstypene vi har å _;jore med i hvert enkelt 
tilfelle, 

B Forholdet li-~] . 
Dette .forholdet er et klaY't bunden variant-for

hold. På dette punktet er jeg enig med Jahr i at det er tale 
om allofoner. I oversikten i pkt. IV B (s. 12) ser det rett 

nok ut som om lydene har en felles stilling, nemlig etter /o/ 
(stilling 3c). Dette stenuner for Oslo-målet som helhet, men 

på dette punktet må en skille mellom to (under-)systemer i 

Oslmnålet; Gt t som har W (og ["}] oq [~), men ikke [1) ) i 

denne stillinga, og ett som har [l] (eller n1 eller [~)' men 

ikke [~J ). Det siste er etter min erfaring langt det vanligste, 

OJ det er det systemet jeg sjøl bruker. Brukerne av l~J i den
ne stillinga (etter /o/) klassifiserer Jahr som eldre folk på 
østkanten, men ellers er den sosiale og geografiske fordelinga 
av disse to systcmtypene ukjent. I hovedsystemet forekommer 

(:!) altså bare etter /a/ og /å/, mens [1] 11 har 11 de andre 
stillingene, Vi kan såleis etablere fonemet g;~ for alt 
Oslomål, selv om distribusjonen til fonemets to varianter altså 
varierer noe. 

I et historisk perspektiv er det sikkert riktig som Jahr 

sie1~, at bisystemet (med [:t] også etter /o/) representerel' 
et eldre trinn (viss det er riktig at det brukes vesentlig av 

eldre), og at [-:1:] tidligere har hatt denne posisjonen hos langt 
flere enn i dag, kanskje allment i Oslo som i bygdemåla lenger 

nord. Når Jahr derimot sier at den eldre uttalen \fa :.ri, 
ka :1:] for .farlig, Karl (som framleis brukes av mange 11 på øst
kanten") tyder på at [1:] tidligere har hatt en videre distribu

sjon, er jeg uenig. Dette tyder bare på at (æ:] tidligere har 
flatt en større frekvens (blant visse brukergrupper) enn i dag, 
d'JS. at lyden har forekommet i flere ord .før, Det var, kort 
s 5.jt, etter alt å dømme flere som sa [r,;;_ :i: i] og [ka:~] før enn 

nå, mens det omvendt er flere som sier [rd:~i] og (ka:~] nå 
enn før, Dette (antatte) faktum er av kvantitativ og ikke 
kvalitativ art. Det har ingen allmenn betydning ettersom det 

ikke vedrører lydenes distribusjon og derfor heller ikke deres 
paradigmatiske funksjon. Det vedrører ikke lydsystemet i det 

hele tatt, men bare (uttalen av) disse to orda, og er derfor 

uinteressant i samband med en beskrivelse av lydsystemet (se 



også foran, pkt. Il B). 

C Porholdet [l:"-~} o 

l' 

Disse to :_y:::-::::.?ene har to felles stillinger iE.:::l:;e 

overSikten på s',l2, ne:r,.:.~; etter /a,å/ (stilling 3d) og etter 

/o/ (stilling 3c). 1 I d::..s.3e stillingene finner vi etter min 
mening en klar motseL:t.i:r.; mellom lydene, som også er lette å. 

skille fra hverandre io~e~isk {aUditivt). Rett not kan de 

variere (ikke-disi:inlc:i·.~-:) i mange ord, både etter /o/ (f.e:<s, 

bolig med både [~J og [~]) og etter /a,å/. som nevnt kan 

Farlig og Karl uttales n:eC. både [1:] og [~], likeså en del andre 

ord som Jahr nevner og. som (når uttalen Veksler mellom [~J og 

[~]) har trykket på and::·e .::tavelser enn den første: Ballett, 

hallo, ~· Hen !an;-: .:::e:t·e er de orda der .lydene ikke :c;:.r_ 
variere (i s~nune omgi ve:!.se), der vi altså må ha enten den e~:e 

eller den andre og der -,:. ikke kan substituere dem for hver

andre uten å endre tegr,e::s- identitet. Farlig har to uttaler, 

det er så, men varlig og snarlig kan bare uq:al,es med [~1· 

Bolig kan uttales med båC.e -[1:"] og l~] , men storlig eller norC-

lig kan bare ha nJ o Srr;å 1 i o kan ha både [~] og l~] (?), 

dårlig kan ha både nJ o;[~]' men årlig og vårlig kan bare 

ha l~], omvendt kan ord som salig,~, alle, bål bare ut

tales med [:t] . ~ (elv) må uttales med [t], mens forlag 

må uttales med [~) , osv. Vi har altså 11fri variasjon" mellom 

[r] og [~] i visse ord, men ikke i andl~e. Dette faktum tolke:: 

jeg som uttrykk f01~ at lydene er funksjonelt ulike, selv om 

jeg ikke har funnet helt minimale par. For meg er par som 

salig ( [så:1:i]) og snarli::; ( (snå:~i]) minimale nok; de viser 

etter mitt skjønn helt :<-13.rt at (!']' og [~] er verke~ bundne 

eller frie varianter, men representerer to uii~v1il-&~~1e\.0 i 
lydsystemet (fonem_er). For begrunnelsen henviser jeg til 

. pkt. VI nedenfor, der _je;· drøfter fri variasjon generelt me:. 

utgangspunkt i· fo~h,aldec: [.i/:t-~]. Det er nemlig bare kvanti

_tative forskjeller mellom vekslingen [l/3:':-~J og vekslingen 

(~-~J; (1] og [~) eller [?] og. [~J veksler oftere (i flere 

ord) enn [i:) og hJ o 

D Forholdet [~-~) o 

Begge forekommer· etter /o,a,å,ø,æ,u,æu/. Jahr 

nevner noen eksempler p::\ fri val'iasjon mellom lydene i slik 

stilling, f.eks. dårlig, skole (dette siste ordet kan også 

ha [1:'] og [1] (?) og har såleis hele 4 mulige .uttaler i Oslo). 
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Men det er også mange "m0teksempler11 , der lydene ikke veks:e:t·, 

selv om jeg hellel' ikke her har_ furmet·minimale par. F.eks. 

perle, særlig.med [l], men ..:æle,_ ferdig med_[~] (ferdig ogsi 

med /r/ eller (kort eller lang) /'}/). bg o~ f:!1 og w hl: 
veksle i dårlig, så kan de det ikke - i de samme omgivelsene -

i årlig eller småliS:• som ved tilFellet [it-~) oppfattei' je; 

dette som uttrykk for at [\1. og L~ l er (representerer) to 

funksjonelt distinkte-størrelser. 

E Forholdet li-t) . · 
.Relasjonen mellom disse lydene forekommer meg å

være særlig problemat"isk i Oslomål. I l?ramlyd forekommer 
(ifølge meg) bare .[i] av de to (ifølge Jahr forekommer også 

ltJ _i denne stillinga), e~ter konsonant er lydene komplemem::-el't 

distribuerte ( [~] etter retroflek~e, [l] ellers). r-Ien etter 

vokal (+ a,å) forekommer begge to (ses. 12). I slik stilling 
har en tradisjonelt regnet med lydene som egne .f'oneme1' og 
ført opp minimale par som rødlig - rørlig eller filing -

firling (begge eksemplene fra Hans Vogt: "Some ramarks on 

Norwegian phonemics 11 , NTS 11, 1939). I artikkelen fra 1972 
regner også Vanvik med to fonemer, iallfall for eldre brukeres 

vedkommende, Men når det gjelder yngre brukere, samstemmer 
både Vanvik og Jahr i at det neppe er noen motsetning mellom 

[l] og [!] etter VOkal og at bare [!] brukes i denne stillinga. 
For min egen del kan jeg vel ikke lenger tale på vegne· av 

de yngre, dessverre (jeg er 37 år). Men jeg mener å både gjøre 
og høre forskjell på lydene iallfall etter visse vokaler, 
nemlig de fremre samt La] , Såleis vil de to ordpara til VOJt 

fremdeles gjelde som minimale par for meg, og jeg ville heller 
ikke la ·sirlig rime på tidlig, syrlig på ~ eller kjølig 

på sørlig, Sørli. sørgelig må ha [1] , mens Fager li må ha (~] 
(derimot har borgerlig helst ft], men-kan også ha ~1, mens 

ergerlig i min uttale helst har [l} ' men kan også ha nJ. 
Uvegerlig rimer hos meg ikke på (u)bevegelig, og hederlig ikke 
på gledelig, kjedelig osv. De to sistnevnte orda har dessuter1 
to mulige uttaler, en med orJ en uten den midterste vokalen 
(i siste tilfelle fungerer· lateralen altså som stavingsbærer), 

mens _hederlig alltid har en shwa mellom /d/-en og lateralen. 
Grunnen til det må være at /d/-en og lateralen i gledelig osv. 

er homorgane, d':s· har s?.::mie tungestilling (og der.for kan ut
tales "i ett", med en tungeartikulasjon, idet /d/-en eksplo

derer lateralt), mens en i hederlig er nødt til å flytte tunga 
(fra postdental til retrofleks stilling) mellom /d/-en og 
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--lateralen. 

Derirnot_har jeg va!lsker med å ~kille ly2.er,e etter /u/ (og 
/æu/) o; enda mer etter /o/. ]eg kan mn:;.:;2LS med en viss 

konsenu:c-21sjor1 produsere -·en Forskjell' (n\ell~::-. lateralen.e) i or~ 

som t:oli~, trolig andsynes nordli[, stor l::-,. :nen defi-$:Ytte:t'st 

li\en, OJ jeg bruker den neppe i naturli; ~~:e. Jeg er der

fei enig med Vanvik og Jahr i at motsetJ":i:::;-eE stort sett ikke 

eksisterer i disse stillingene (etter fu/, ,-;;z_v./ og særlig 

· /o/)~ OJ at det vanlige er å bruke en me:r '2::_=-..er mindre retro

fleks la ter al her, Det te stemmer også med ·;;:Jgts snart 40 år 

gamle observasjon (Vogt 1939_, der Vogt sie!' at ette·r /u/ og 

/of forekommer bare l\), ikke [1] L .likes§.. r;,ed det Eva Sivert

sen sier for sitt trønderske riksmåls veC'(:::;::-.ende i "Fonologi 11 

(1967), s. 83. Men for .sikkerhets .skyld (~.~;' jeg ført opp både 

(1] og m i stillinga etter /o/ på s. 12 .'o:can. 

Jeg tror derfor at Jahr har vært vel.sn~~ til å avEeie mot

setninga [i-~1 i Oslo. Jeg skulle tro at de .5orholdene jeg har 

beskrevet for mit~ eget vedkommende ovenfo~~ er representative 

for en betydelig gruppe brukere, og at det e~ grunr til fort

_.satt å regne med både et dentalt og et retro.5lekst lateralfo

nem i Oslos talemål sett under ett. Selv om jeg selvsagt ikke 

vil utelukke at enkelte (yngre?) bruke!e kar.skje ikke har denne 

motsetningen (men en annen i stedet, se ne~et-:or). I alle 

tilfelle. er motsetningen realisert bare i bes'.:emte stillinger, 

og hører dessu~en opplagt til Oslomålets fi~e~e nyanser på 

lydsida. Akustisk, eller kanskje rettere 1 a'J.Gitivt, er det 

nemlig svært li ten fm.'skjell på [l] og r~J . som tidligere 

ll!=Vnt har jeg i visse stillinger (særlig et:e:!"· /0/) vanskelig 

for å skille dem fra hverandre i det hele:~~:. og en må i alle 

fall høre godt etter .fqr å merke forskjeller.. Artikulatorisk 

er forskjellen derimot tydelig; det er (iall~all fo~ ffieg) mye 

lettere å føle forskjellen·på tungestillinq~ enn å høre den. 

Det ·er derfor mUlig at -forskjellen [i-!] like .så mye beror på 

tungas virksomhet som ørets. 

Viss 'li ;rår inn pA Jahrs og Vanviks pås·.:::.r.:: mht. yngre 

Oslofolk, a~ de ikke skirler systematisk e::er distinktivt mellom 

[1] og f::!-) , hvordan arter da dEtte sammenfallet seg? Hvordan er 

de fonetiske og de systematiske forholdene hos disse brukerne 

(dersom de fins)? Dette sier Jahr og Vanvi~ lite om. Er det 

slik å forstå at de l. ikke bruker noen [1] i det hele tatt, 



men bare m (og ['Ill •. ellel' 2. bruker både (!.] og [~1 0; 
skiller mellom dem fon~::~cisk, som fonetyp~r, men bruker de::: 

ikke-distinktivt, a)-~s ....... m t-undne varianter, i Ulike still i~'.;-?~' 

(hvilke?), b) som fakulta'.:ive varianter generelt (i alle s::::..:.
linger, c) som dels btmdne, dels fakUltative (.i- visse ::f:i:
ling~r -hvilke?), _ellel: 3) ikke skiller mel_iom ~) og [t] 3-:'l:n 
fonetyper en gclng, men hdr "mellomting" 6g glidende ove~·qa.~:~~r 
mellOm disse, dvs, har en apikal l.:tteral som ·realiseres ve.:. :r.er 

elle:x:'- mindre retroflekse Eoner,.som har fra (po;St-)dental: 
.til retro.flekst (kakuminalt) artik41asjonssted, f.eks. av
hengfg av stiiling? 

Vel, systematisk sett spiller de~-liten rolle hvilke~ ::1.': 

alternati-vene ovenfor som er iilfel~~t {om t~oen av dem er .::e:). 
I alle tilfelle har vi å gjøre rned ~-tt foneTQ;--en apikal l.:tte~·al, 

e~t€n denne nå realiseres bare -retrQflekst, eri_ten retrofleks ": 

eller dentalt -fkomblnator.~sk, fakultativt eller -.kombinatorisk/ 

fakultativt), eller som· en serie glideride·o;er:g'anger retrofieks

dental. Denne lateralen står i klar_ motsetning, både fonetisk 

(hva fysiske egenskaper angår) og systematisk·(hva språkli; 

(diStinktiv) -funksjon angår}, til deh 11 bakre11 eller lf_mørke 11 

(ve1ariserte) lateralen. Har vi sna~lig med [i) eller [~) 
(eVentuelt en mellomting), så har vi salig med (;t], uten å kun

ne substituere _og Uten å kunne påvis,e noen relevant forskjell 

. i omgivelsene. Har vi dårlig med [].) (ener lt]), så har 'li 

til gjengjeld såling med [<] (eller[~], men ·ikke med [11 
eller [!]),i de samme om-givelsene. Vi får såleis, etter /a/ 

og /å/ og delvis /o/, en inotsetning mellom et rent apikalt 13.

teralfonem (hvordan det nå er med artikulasjonsstedet), som 

har en svært vid distribusjon (tilsvarer diStribusjonen til 

(1] + (~] i oversikten på s. lØ), Og--:et velari-se~~t lateral

fonem, som bare forekommer etter /a/ og /å/ (delvis /o/). 

Det blir såleis to later·ale foneme~-.i Oslomåiet (jeg ser her 

bort fra flap'en tjukk l) s:vnme hvci:rdan en verider på det. 

Det blir bare den for1etisi:e realisasjonen og Variantforho2.~E:"':: 

som. blir forskjelliJ viss er1 ikke reg-ner med. motsetning (1-~1. 
Is tede:r.for variantforf.olde:: [1-!'] (se s. 14) og motsetninger; 

[1/~-~1 M i får vi da variantforholdet (l-fl (eventuelt 

bare ff}) og motsetningen [(1)/t-l]. Under ingen omstendig

heter lar det seg gjøre ~ få disse 3 (eventuelt to) fonetypene 

inn under sanune fm1ksjone:.1~ "tak 11 i Oslomålet, altså iru1enfor 
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et fonem i ":~·adisjonell" (dvs. me:n~sfyl t) fo::.·s :and. 

Jahr ser el~ers på forholdet li-11 vesentliS" :. et historisk 

perspektiv; f::~J: mener at [~] er i ferd med å E:J::·:~·,;;nge [l] 
i flere eller .=æ::t're stillinger og tilffied at (1] :-:-.'2::. tiden 
helt vil bli 3o~t:rengt av [~l (se s. 4-6). Han :~Y· det tyde.: 

ligvis for :;.i:: at (~) tidligere har hatt en trs..:.;ere distri

busjon og eE le.ve1'e frekvens enn nå {bare i ord :7.~::: opphavlig 

/-rl/, altså ~are postvokalisk), og at det tidl:.;-e::.·e har vært 

et klarere r.'lC-.:setningsforhold m€llom [1.] og [f]. Dette vil 

jeg ikke bestr:i.Ce, men vet vi egentlig noe sikke.::·: om forholdet 

mellom [JJ og ft] tidligere, og er det påvist nce::. klar for

skjell mellom eldre og yngre på dette punktet? -:_ al·le .fall 

kan ikke Ja!:r -:::! Vogts utsagn i artikkelen .fra .:.;..;_;. til inn

tekt for sin !:::.s-:oriske teori, slik han gjøt' nf:.r !:~n (på s. 6) 

sier at Vog-: "påpekte , , . at t).J ·hadde fortren;-:: [l] etter 

(o:] og [u:] " Vogts artikkel er rent synkrm:~sk; han be-

skriver ingen 1J.tviklingstendens, men .forholdene (:. hans egen 

språkform) på C.en tida da han skrev al'tikkelen. o; hans be·

skri vel se av 5Jr"'twldene i 30-åra passer Eortref.fe:.:'..; Eor min 

egen språkform .fl'a 70-åra. så Vogts vitnemål tyC.er absolutt 

.. ikke på at det r..ar Eoregåt.t noen drastisk utviklir.;- på dette 

.Pvnktet i disse 40 åra,iallfall i den forma for Oslomål som 

Vogt og jeg representerer (den synes å være omtre~-= den samme). 

F Foreløpig konklusjon. 

r.re-=. betraktningene i pkt. B-E ovenfor ::'lener jeg å 

ha etablert 2 lydkategorier som innbyrdes distiri!:::ive, funksjo

nelle størrelser (fonemer): En deiltal lateral, s::::-. realiseres 

ved to .folletiske (under-)kategorier, en rent apiZa~ dental 

( [l) ) og en ve.:.a:risert dental ( c~J ) ' som er bundne -:arianter 

i komplementær ... _:istribusjon, og en retrofleks la::er·::.l, f.t], 
som s:år i motsetning til·begge de to ~zrste lyd

typene. Den siste av de lydtypene ~om er emnet (_er·, tjukk 1 1 

eller!' retro.flE!:-'0 El ap, er etablert s?m fonem ands:_,-r.es dert 

retr~lekse l~:e.r·alen. f.fen dens forhold til den ::.~r.':ale late

ralen er som r.Fr:.t:.. særlig preget av "fri variasj-::;:," :ned begge 

dette fonemets -::.l.lofoner, og forholdet mellom [1/:t] og ['t] 
(eller, om en ·1c:, mel.lom [i) og [t] og mellom [<] ~<; ['j')) vil 

der.for bli spesielt drøftet som eksempel på dette ~enomenet 

(fri variasjon) i neste hovedavsnitt. 
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I tradisjonell fono:ogi arbeide~'man som· kjent med 
':O type~ av va_riasjon: Bunden. (:<ombinatoriSkY ·og fri (fakulta-.--· 

:iv)·- se også avsnitt V A oyen.fo'i-. Et vanlig eks-empel på 
·c.en siste typen variasjon i ~m.'sk er ".forholdet mellom "Skarret" 
~q "rullet" r (se .f.eks. Borgs:::r-øm, "Innføring", pkt. 6.10), 

e-t anne't er forholdet mellom tjukk og tynn l (begge disse til

=ellene·vi~ bli omtalt nedenfor (henh. pkt. 3b og c og pkt. 
B2). Ved bunden variasjon er variantene underlagt språkstruk~ 
:urelle regler ved at de er be:::inget av (realisasjqnen av) 
=..~:.dre språklige e~heter (de".-syr~':agmatiske omgi-velsene)- og der-

3or realiseres i ulike (komplelf,er~tære) omgivelser. Derimot 
Eorekommer frie varianter i de samme omgivelsene og er såleis 
·.;.avhengige av dem; deres realisasjon (forekomst i ytringer) 
3tyres ikke av språkstrukturelle regler, men derimot - og nett
.opp derfor- av språkfunksjonelle eller pragmatiske- (språk
";)ruksregler), i den gl'ad det i det hele tatt er mulig å gi reg
ler for deres realisasjon. Variantene er nemlig valgfrie 
(3akultative), utgjør alternativer i et språklig valg;_ bru-

-~eren kan- eller må- (bevisst eller ubevisst} velge om han 
yil bruke- det ene eller det cindre al terna ti vet~; og dette val
~e: bestemmes av pragmatiske (psykologiske,· sosiale osv.) 
=~ktorer. Fri variasjon er et uklart og omstridd punkt i 
:radisjonell fonologi. Det er mange problemer forbundet med 
"::eqrepet ,og i det følgende skal jeg ta opp noen av dem. 
2. Et fonologisk eller et morfologisk fenomen? 

Nå opptrer fri variasjon (liksom bunden) i tradi
s:}Qnell språklære. ikke bare i fonologien, men også i morfolo
;:'.en (se f.eks. Borgstrøm, "Innføring" pkt. 15.2). Og ofte 
er det de. samme språklige fakta som blir omtalt i begge til-
_: el le,_ altså som .fri variasjo:r1 både i· fonologien og morf'olo
;:en. Den vekslinga en har å gjøre med i et tilfelle som 
O:::lomål [da:~J eller (alternativt) (cta;~] kan en like gjerne 
~~~andle som et morfologisk fenomen (veksling mellQm morfem
·,s.riante:r, allomorfer) som et fonolOgisk fenomen (veksling 
~ellom fonem-varianter, allofoner). Men hvordan skal en skille 
mellom (fri) fonologisk o; morfologisk variasjon, hvordan av
']jør vi om vekslinga i eksemplet ovenfor er- et fonologisk 



fenomen, som vedrør'er allofoner {av et fonem), eller et mor

fologisk fenomen, som gjelder allomorfel' (av et morfem)? 
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Dette blir så vidt jeg kan skjønne det Sdmme som å spørre om 

hvordan en skiller meJ.lom fonologi og morfologi generelt (viss 
en i det hele tatt skiller mellom dem), Dette er et 'for om

Fattende enme tll at jeg kall ta det opp i hele sin bredde -
eller dybde - her. Hen siden en ikke kan diskutere .fri varia- : 

sjon i fonOlogien uten å ta stilling til dette spørsmålet, 
vil jeg kort gjøre greie for hvordan jeg sjøl skiller mellom 

disse to ?elene av språklæra. 
Mitt utgangspunkt er at språket består av to ulike og inn

byrdes uavhengige (del-)systemer, et system av betydningsløse 

(minstE;- eller grunn-) enhete2'(ufigurer 11 (se f.eks. Borgstrøm, 
11 Innføring11 , pkt. 3, 5), dvs. (i talemålet) språklyder - fonem

er og prosodemer) og et system av betydningsbærende (minste-) 
enheter ( 11 tegn 11 , dvs, morfemer), Altså et lydsys tem ell_er 
fonologisk system og et tegnsystem eller grammatisk (morfo
logisk og syt1taktisk) system. Fo_nologien er studiet av de 

.førstnevnte enhetene (og deres mulige kombinasjoner ifølge 
±rdppapem_s§ntagmatiske regler) generelt, dvs. uavhengig av 

(abstrahert fra) tegnsystemet. Grammatikken er studiet av de 
sistnevnte enhetene (og deres mulige kombinasjoner, både innen 

.for ordformer (morFologi) og utenfor slike (syntaks)), inklu
sive deres fonologiske uttrykk. Dette betyr at jeg skiller 
mellom lyder (bare) som typer, som uttrykksstørrelser (i tegn) 

generelt (altså i et eller am1et tegn ,likegyldig hvilket), 
og lyder som uttrykk i bestemte, individuelle tegn. Det .først 
er emne for fonologien, det andre er emne .for en del av gra~na 

tikken, nærmere bestemt en del av mor.fo;togien - studiet av 
(de enkelte) morfemenes fonologiske struktur (når denne vari-
erer kalles 
.fonologi u), 

studiet av denne variasjonen tradisjonelt 11morfo

Følgelig mener jeg at .fonologiske størrelser og 
relasjoner er generelle i den _forstand at de er/gjelder uav
hengig av de enkelte (minste-)tegna (morfemene} de .forekonuner 

i. De gjelder_ mellom lyd~ og derfor alltid (~ alle tedn 
der vedkommende lydtyper forekonuner), ikke bare' av og til 

(i visse tegn der de .forekon~er, men ikke i andre med samme 
'lydlige struktur for øvrig). Det er dette synet som ligger 
til grunn for det kjente 11 ordtaket" om at 110nce a phoneme, 

always a phoneme" (sitert bl.a. av John Lyons i 11 Introduction 



to c:"!:eol'etical Linguistics 11 , 1971, pkt. 3, 3. 4}. 

?v~ den frie variasjonens vedkommende betyr disse forut

setr .. :::_~::; .. ereat skal fri variasjon være noe meningsfylt begrep 

i i;:rc:)logien -(en "autonom" så.dan), må relasjonen (vekslingen, 

va:.;E2"·:.!1eten) ~re allmenn - den må .følge bare rent lydlige 

reg1.e!' og være uavhengig av tegnets identitet {hvilket tegn 
de \';r-:.erende størrelsene .forekommer i). Dersom to lyd typer 

i er: ·:iss lydlig omgivelse veksler fritt med hverandre,_ så_ må 

de i -;::enne omgivelsen kunne variere allment, dvs. alltid når 
. -(i de ~egna der) den ene ~ller den andre av dem forekommer, 

ikke bare av og til, ofte eller som regel, altså i noen tegn, 
men =-~.:::<2 i andre, med samme (omgivende) lydstruktur. Kan en. 

ikke ;jøre greie for vekslingen mellom enhetene på rent fono
logisk grunnlag og uten å trekke inn tegnplanet (dvs. det 

enk~l:e tegn, f.eks. i form av lister av ord/morfemer der en
hetene kan/ikke kan variere), betyr det etter mitt skjønn at 
det sorr. val"ierer, ikk~ er lydlige størrelser, men grammatiske 

- (hele) tegn. (Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at en i 
H, Vo;-:s tidligere omtalte artikkel fra NTS 1939, særlig på 

s. 1~2 og 143 og i samband med forholdet mellom [tJ og (rt] , 
[cf] og [~ct] (som Vogt vil r~gne som distinktive .fonologiske 
størrelser), vil finne synspunkter som, så vidt jeg kan for-

oven 
stå, er helt i t~åd med de ~stående). 
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Det er. dette som er grunnen til at en ikke vanligvis regner 

frie vekslinger som f.eks. boken-~ i Oslo so~ fonolOgisk 
variasjon. Vekslingen- er ikke allmem1; -~ og -~ veksler bare 
rtår disse lydenhetene opptrer (som ·uttrykkskomponent) i et 
hester::"': tegn (morfem), nemlig u-bestemt entall" (og da bare ved 

(etter·) visse stammemorfemer, nemlig (alternative, fakultative) 
11hunkjznnsord 11 - f.eks. bok-, men ikke krok-). I andre til
feller (tegn) der -~ eller ,...~ forekommer, veksler de ikke 

(med inerandre), jfr •• f.eks. ~ (n), ~ (m) (-gn, -~ 
er ikke: (uttrykk i) noe eget mm•fem, men utgjør en del av (ut

trykZe~ i) et morfem), eller~ (adj.), ~ (b.flt.) 
(-gr;, -__::utgjør (uttrykket i) et eget morfem, men ikke 11b.ent.") 
Veksl~nJen mellom~~ og -~ er altså i høy grad avhengig av 
grammatiske Eorhold; den foregår innenfor et begtemt tegn og 

er derfor et grammatisk fenomen. Vekslinge~ er så å si en 
egenskap ved dette tegnet (dersom det da er ett tegn og ikke 

to, se pkt. 4 nedenfor) ·- det at det har uttrykksvarianter, 

kan uttrykkes med både /-en/ og /-a/ - og ikke ved /en/ og 
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/a/ (som lydlige 'størrelse:::) generelt. som lydtyper betraktet 

er /en/ og /a/ invariantcr (står i motsetning til hverandre) 

og ikke varianter, selv on; .=e kan variere (som uttrykk) i 

bes temte tegn. Hvorvid-c e~·- :.:.:an finne minimale par eller i;<ke, 

beror på tilFeldigheter i :::.:-rfemforrådet (.forrådet av gn.um

tegn) og er uinteressant;.Cet som teller, er om variasjonen 

mellom lydstørrelsene følger lydlige regler (er lydlig be

tinget, avhengig av omgi vel .sene) el l el' ikke, 

En må da spørre om allr.-ier:n eller .fonologisk fri variasjon 

i det hele tatt eksisterer i den språklige ~irkeligheten, eller 

om fri variasjon er et tjenlig begrep i fonologien. På det 

spørsmålet er .jeg mest tilbøyelig til å svare nei. sjøl kjen

ner jeg iallfa;u ikke til Eoen tilfelle av allmenn fri veks

ling mellom lydenheter - Ce-:- ville da også være umotivert, 

ja direkte uhensiktsmessig, .fra et _funksjonelt synspunkt. 

De formene for veksling som jeg har omtalt tidligere i sam

band med lateralene i Oslos talemål, er ikke allmenne, men 

bundet til bestemte morfemer, og må derfor være eksempler på 

mor.fologisk (granunatisk) v::_~::_asjon og ikke .fonologisk. Det 

gjelder både vekslinga[~-~J(~arlig) og vekslinga(~-~)(dårlig), 
Det gjelder og~å vekslinga ~/it-~, selv om denne vekslinga er 

langt mer .frek'{ent {_forekommer i et langt større antall tegn) 

enn de to andre, hv~l~et er grunnen til at jeg tar den opp 

spesielt i pkt. B nedenfor, som en typisk eller ekstrem re

presentant .for denne relasjonstypen. 

3. Veksling me~lom språksystemer eller innenfor et språksystem? 

a) Innledning. 

Et annet avgrensingsproblem i samband med- fri 

variasjon er om det dreier seg om et .forhold mellom (enheter 

fra) ulike systemer eller (mellom enheter) innenfor ett og sam

me språk. Skulle .fri variasjon være en paralell til bunden, 

burde det siste- være tilfelle. Ofte blir da også uttrykket 

brukt om forhol1::let mellom~menter i sanune språk, f.eks. for

mene /lbm:a/ og /1Åm:9/ i (østland~k) riksmål. Hen like ofte 

brukes betegnelsen der det er tale om et .forhold mellom (en

heter Fra) Flere språk eller spi'åkvarianter. Såleis mener 

både Hovdhaugen og Faarlund i sine artikler om tjukk l i 

"Working Papers" nr. 6 at det ved Fri veksling mellom (ord

former med) tjukk og tynn l er tale om en Veksling mellom 

(elementer fra) ulike systemer (denne.påstanden vil bli disku-



tert: nedenfor, pkt. VII B3). Enn videre blir som nevnt for

holdet mellom "skarret'' og "rullet" r gjerne nevnt som et klas

sL;k eksempel på fri variasjon i norsk, enda det her opplagt 
er -::ale om {elementer fra) ulike lydsystemer. 
b) Om 11 skarret 11 og "rul,let" r i norsk. 

, Rett rldk kan en hevde ilt di-sse to i)rdtyPe'ne veksler 

allment i norsk sett under ett, dvs. som ett system. Nå er 
det selvsagt intet i veien .f'or å betrakte og beskrive norsk 

(talemål) som ett system, viss en finner det formålstjenlig 
{dvs, viss det er n·orsk som h,elhet, i motSetning til andre lands 

språk, en er interessert i). Men en må da være klar over at 
en slik avgrensning representerer en sterk forenkling av de 
språklige fakta, og at en innenfor et så vidt definert system 

{både lokalt og sosialt} som det norske språk {i dag) vil finne 
til dels sterk variasjon, både fonologisk og morfologisk (min

dre syntaktisk). Denne variasjonen er selvsagt ikke fri eller 
fakultativ, den er lokalt eller sosialt betinget - det dreier 

seg om {lokalt e_ller sosialt betingete) undersystemer eller 
varianter, dialekter og sosiolekter. Norsk {talemål) er ingen 
enhet, men en helhet, et hierarki av {over- og under-) systemer 
med større og mindre likheter og ulikheter seg imellom, fra 

det 11øveJ.'ste 11 eller mest omfattende (norsk som helhet) 11 ned 11 

til de 11underste 11 eller minst omfattende - de enkelte by- og 
bygdemål a {og heller ikke disse er uten variasjoner), 

Skarret og rullet r er del av denne indre lokale og sosiale 
variasjonen i nm_'sk, lydtypene hører til hver sine (typer av) 
undersystemer, som vesentlig er lokalt bestemte, Noen dia:

lekter (de fleste sørvestlige) har som kjent skarre-r, de andre 
har. rulle-r (en annen sak er det at hver av disse populære 
betegnelsene betegner flere varianter; en har i norsk "kraftig
ere" (vibraritiske) og "svakere" {frikative) utgaver av både 
skarret· og rullet r). En kan altså tale om skarre- og rulle
dialekter; det fins ingen norske lydsystemer som har fakulta

tivt skarret og rullet r (men muligens (grense-)dialekter der 
de to_ er kombinatoriske, kanskje også dialekter som har en 
:inellomting), Det er såleis i prinsippet ingen norske språk
brukere som velger om de vil skarre eller rulle - det måtte 

da være folk som veksler mellom en skarre-dialekt og en rulle
dialekt, men det rører ikke ved det faktum at det dreier seg 
om (elementer i ) ulike systemer. 
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Om skarre-r i Oslo. c) 
En annen sak e.Aet Ø i mange rulle-r-systemer 

Eins enkeltindivider som skarrer. Heller ikke her er det tale 

om noen v.alg.fri}Jet; noen få skarrer, de fleste_,r~J.ller. Slik 

skari'ing opptrer vel sporadisk i alle rulle-dialekter og be

traktes vanligvis (etter min mening korrekt) som talefeil 

(dersoffi det da ikke dreier seg om påvirkning (f.eks. ved at en 
av .foreldrene er) fra skarre-området). I Oslo er det (i visse 

kretser) flere som skarrer enn ellers på Ø.s tlandet, ser det 

ut til. Om en skal regne skarringen her som et individuelt 
fenomen, som har individuelle årsaker (talefeil, innflytting, 

"barnepike fra Sørlandet 11 o.l,) og som faller utenfor det 

språklige fellesskapet (systemet), eller_sorn et element i et 
(sosialt eller lokalt) undersystem (altså et hO'ledsystern med 

rulle-r og et bisystern med skarre-r), blir en skjønnssak. 
Det avhenger av om man mener at skarrerne utgjør en enhetlig 
(lokalt eller sosialt definert) gruppe med felles kjennetegn, 

eller at skarringen bare opptrer sporadisk, 
Etter min egen erfaring er det helst det siste som er til

fellet. Rett nok har jeg ennå til gode å høre Oslodialekt 
("østkant") med skarre-r; derimot er skarring ikke uvanlig i 
Osloriksmål {11vestkant"). En skulle såleis tro det dreide 

seg om sosiolekter. Hen innenfor Osloriksmålet er forekomsten 
av skarre-r temmelig gåtefull og lite .forutsielig; jeg kan ikke 

se at skarrerne her utgjør noen {under-)gruppe, verken sosialt 
eller enda mindre lokalt. Skarringen synes å opptre sporadisk 

og individuelt - personl~g kjenner jeg f.eks. en =amilie der 
begge foreldrene (som er fra Oslo) ruller, mens barna skari'er, 
uten noen påviselig grunn. Jeg tror derfor" at nå:r- det særlig 

er riksmålsbrukere som skarrer, skyldes det at det er en annen 
og mer positiv holdning til dette individuelle s.vviket i denne 
gruppa enn blant dialektbrukere. Tendensen til å skarre, som 

en talefeil (sJ.carre-r er tydeligvis lettere å uttale enn rulle-
r, som .de fleste barn har vansker med å lære)· rnA en anta er 
til stede i begge gruppene. Hen i de sosiale laga som bruker 

riksmål blir skarring ikke betraktet som noen .feil, den blir 
som regel aksepte:t't som jamgod med rulling og kan tilmed ha 
en viss (overlegen) status. Dette positive synet på Skarring, 

selv om det representerer et avvik, må ha særlige historiske 
årsaker. Sannsynligvis går det tilbake til den ~ida da skue-
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spillerne i byen - først danske!' o:; siden bergensere - skarret 

og teaterspråket ble ansett som 1:-• .:-nster på dannet tale blc.tnt 

det gode borgerskap. 
d) Konklusjon 

Det e1' altså ikke i ~!oe tilfelle eller ikke i noe 

system noen va.lg.frihet i samban-:: r::ed forholdet mellom skarret 

og rullet r - lydene hører til h-,er sine (under- )systemer og 

kan bare veksle fritt dersom en .. ,e:<sler mellom en skarre-dia

lekt og en rulle-dialekt. Men de-:':e .er flerspråklighet og 

språkskifte ( 11 kodeskifte 11 ), et forf:old mellom flere språk (koder, 

systemer) - det at et indiVid kjen:er og bruker {veksler mellom) 

flere språk ettersom det høver, .som f.eks. når en nordmann 

veksler mellom norsk og engelsk e::.::..er mellom nynorsk og bok

mål. Dette er et helt annet forf,old enn tilfeller som /lbm:a, 
lÅm:v/ o.l., der det er tale om (en fri veksling eller valg 

tmulighet.) mellom) elementer innenfor samme system. Mens en 

ved veksling mellom systemer normalt veksler mellom systemene 
.som atskilte helheter (en bruker ~ .. ,anligvis enten engelsk ~ller 
norsk, og ikke en mellomting), veKsler en innenfor systemet 
mellom enkeltelementer - ord(-former) og syntaktiske konstruk

sjonel', 
unntaksvis kan en bruke elementer fra ett språk i ytringer 

(som ellers er) på et annet språk, noe som vel også må kalles 
en form for språkskifte eller veksling mellom systemer. Bort

sett fra "metaspråku (typen "l.pers. pron. e:nt. heter i ny

norsk~") bruker en stundom ord fra fremmede_ språk .fordi ens 
eget mangler akkurat det ordet en trenger eller fordi en ikke 
kommer på hva det heter på ens eget språk i farten. Det første 

er selvsag}amest typisk for fagspr~k; =.eks. snakker v~_innen
.for vårt ~område stundom om er, språkbrukel'S 11 competence 11 

istedenfor å bruke det norske ordet kompetanse i en ny betyd

ning. Men vi er da fullt klar over at vi bruker et fremmed
element i norsk og hermer etter en:;elsktalende. Det er der

.:or i slike tilfelle tale om syn"kr,:miske "lån" (se også neden
E·or, pkt. VII B2 og 3) og om en ?c:<sling mellom systemer, i 

motsetning til ved ord som kompetanse, som bare historisk sett 
er lånt, men som nå er helt tilpasse~ systemet for øvrig. 

Denne forskjellen i ordas status i norsk konuner fram på mange 

måter: I skrivemåten (ved bruk av 5::. i 11competence"), i bøy
ning (kompetanse kan bøyes, "competence 11 ikke) og i den gram-
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matiske (mor·fo::..:::-::-~~ke) strukturen (kompetanse ka1: 2<2:.::::~ i pre

fikset kom-, j3::·. ~-E~· ~-biuasjon osv. (s::::-. .;;:::· ~.7 ari

aLt: til kon-, ~.=:::. ~-duktør, ~-takt osv., o~~-. _:..::::~. ko

a;ulere, ko-ope::·::.3~0n osv,). rota -pet- (som vel "::::.::·,:o .=:.:r:s i 

dette ordet i_.!:;.::·.~~:.), og .suffiksg.t --anse, jfr, kæ::<·.;.::::::-::.r.se, 
. . ,. - -- ' --

konfer-~ os·:., :::ens "competence" (uttalt /kåm~--::: ':::.:: ) ':el 

er uanalyserba2'':: ::'_ r:.orsk) ·. Nå er det ikke ulltiC. ::.-: .::~:.::_::.let 
mellom frenuned :::::;; ~:jemlig er så klart som her, o; : ::.:.:e '::il

felle kan dette .:::?.:-::·smålet ikke avgjøres på noen F..e~:::.:::::'_.::~: eller 
11objektiv" måte, ·.;..::.7ilengig av språkbrukerne. De<: ":::e::·.:::: -:vert 

om på den enkel :e språkbrukerens 11.følelse" eller sLj:;:::~--. på 

om han sjøl opp.::~-::.er en viss spl'åkenhet som hjem=..:; :::=.:..er 

fremmed eller ?~ :;·~. l:1an mener at han veksler melle;;. ~ .;::..-:o·:.enter 

fra) ulike sysie:~.e::·. Det som er hjemlig for en, :c:-r_ -.""?:-::·e 

frenuned .for en a?rr~er,. I språket er det intet som :; : 2::.. :::e::"' uav

hengig av bruker~e, aller minst det som vedrører a/=~2~~~ngen 

av et språk. 

En kan altså -:e~sle fritt både melJOm ulike sysLe:-:-.~::· og 

(mellom elemeno.:er) innenfor et system. Også valg a:: 3?::-·åi::: 

hører med til de-:: :=?råklige valg, og veksling mello:r . .o::.=~~k 

til fakultativ v2.Y'.::..asjon. Hel' har jeg .f.eks, valgt i ·.:.:-:rykke 

meg på bokmål; je; kunne også ha valgt nynorsk og cp?~~=--: om 

lag det samme, li.::.:=.:.e det ikke væ:t't .for at visse perse~~=-~ ;e 

pragmatiske (pr:1k:::..ske) .forhold tilsa noe annet. Er.::);; .s~-

leis skille mel lo~ 5l'i variasjon a) mellom systeme!', ':::; :nnen

.for systemet, Re-"::: nok er det i praksis ikke sær li::; a~::·;.el t 

å velge språk; sor:-. ::."egel er systemet gitt - en uttry:<!:-s-:: seg 

jo vanligvis på s:.--::-: morsmål eller naturlige dagligs:pr~!: -:ler

som ikke spesielle :;::ragmatiske forhold tilsier noe ar~:-s-:. En 

skifter heller ikLe ;r;ellom systemer uten at det er ;:>:.:o: :.=::·.ag

matiske grunner -:..::..=. :::et. som regel vil .fri variasjo:. =-~::5or 

foregå innenFor s:rs:emet. Nå kan også valg og veksl:r.; ::.:rillen

for systemet være ;;;;:iflengig av pragmatiske .faktorer (.-:- .e~:~. 

hvem en snakker- :::e-=.). Hen svært ofte er valget i:d:s ?::-~?.a

tisk betinget, o;- ~:..--::ernativene brukes om hverandre T;.::.. ==~eng, 

i en o-; samme s::.:_-;_,::;,.o;~on (stype). Vekslingen er da f·.e::.:. .-:-ri, 

også av pragmatis!:e .forhold; brukeren veksler mellom .,;;.2.-::e!:"na

tivene på en tilfelCig, inkonsekvent og regelløs måte. O~ så 

er, må grunnen 'Tære at han mener at han ikke veksler ·rr.e=.:.Dm 

(former fra) ulike systemer, men mellom likeverdige al~e::'nativer 



i samme språt..:, ~lik regelløs veksling må deriVl' \~ære et 

klart indisiw:: ;: :":. ":.-::: det er tale om en veksling i:!:::enfor sys

temet, 
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4. Veksling f:"(e::..::_=:::-. språkenheter eller innenfo:P e:: språkenhet? 

I -:::-o:::::-::".e:~e (fri) variasjon og (frie) '..-3.:'i~r..ter 

ligger det irnp::_::'_.:;::'_ --=~ en påstand om at størrelsene .iet gjelder, 

er ulike reali.::o::::..::~:-ne.l' av samme systematiske elle~' paradig,... 

rna tiske enhet, ;: ~ .::; o:.mme måte som kombinatoriske '!a~'ian:el' 

realiserer sarnr:-.2 -::::f_~·,et i systemet. Viss en f.eks. !:'egner 

/16m:<:~/ og /11:.:;», som frie varianter, innebærer det at en 

betrakter dem so::. (.:otrukturelt) ulike realisasjoner av sanune 

.f1.mksjonelle e:.r.!-..::-: /lOm:a, L§.m:a/, liksom li) og [3:] er ulike 

realisusjoner -::.·: ~z..~~ciT;e fonem /l,:r/. En antar da a': substitu

sjon av den er.e ~-.- :S.e va:cierende stør~celsene med den andre 

ikke fører til ::.::e;: endring i tegnets identitet og at en

hetene såleis i~~:r--e !:.ar distinktiv funksjon andsynes hverandre; 

det er tale om -:::: ·)_like uformer/varianter av samme ord/mor

Fem••, ikke om to ·;.:.ike ord/morfemer. Nå bygger variantenes 
11 enhet" eller ~.:'.::o:·.-::.3ikasjon/klassifikasjon til sanune funk

sjonelle størrel.:o-e '.'ed p~ variasjon på deres komplemen

taritet; va:t'iaE:::e!:e utfyller ir~erandre disb'ibusjonelt og 

utgjør på den må:.:e:o:: en.distribusjonell enhet elle:t' (ulike deler 

av en) helhet. De ~:an derfor betraktes som dis tribusjonelle 

(syntagmatiske) -.-~:::.anter eller 11 tillempninger 11 av samme para

digmatiske enhe': :. ·J_like syntagmatiske omgivelse:t', 

H~n hva bygger :.~entifikasjonen på ved fri variasjon, der 

det jo Lkke er -:::_::..e om noen komplementaritet? Semantisk lik

het? Er /lOm:o/ "' /l~m:a/ uttrykksvarianter (fonologisk 

ulike .fonner) a·r c; ::.r;,_;-ne ord/morfem .fordi de betyr det sanune? 

I så fall få-" er. s-:':lre avgrensningsproblemer andsynes ensbe

tydende, men ·•li !:<::: srd - synonymer 1 _f.eks, ,!'åne og gal te. 

Hva er den prh . .:::ip:.elle fOl'skjellen mellom disse to tilfellene? 

Det kan ikke Wf:F: -::.: den fOnologiske fo:t'skjellen er mindre i 

det første enn :::. andre, .for det er e:n gradsforskjell, de:t~ 

vi eventu9lt rr.~-="'="'~ -:::.. stilling til hvor stor likheten (eller 

hvor li ten uliZJ-1~-:e:_) r:tellom formene skulle være før vi kunne 

klassifisere dem sorr, :cealisasjoner av samme enhet. Likhet/u

likhet er derfor ':!t n_i-_.rukelig kri teriurn for en funksjonell 

klassi.fisering, or; det s.:orrmle er historiske kriterier 1 som at 

/lOm:;:J/ og /lÅm:a/ l':istorisk sett er to lokale (dialektiske) 



og/eller sosiale (.s0siolektiske} .forffier av {opphavli;:) samme 

ord (dvs. at de -c ::::~· var ett ord, som har spaltet se:; :._ to 

.former lokalt e:::.e-~- sosialt), mens råne og· galte e:::yrrc::.-::-:sk 

sett er to (opp.i:.::.-.-.::.:..;) ulike ord (selv om det nok er :r.e:-c:opp 

slike.kriteri~l-' s::.:::: l~qger til grunn -når en t!'adisjc!:e::.-: 

skiller mellom dis3e to typene). 
Da en slik fors~jellsbehandling etter min mening :.~:<e lar 

seg begrwme synkr.-:::r::.sk, og jeg ikke kan se noe h<;)ld~::.::.·-: syn

kronisk grunnlag .:er· å identifisere frie "varianter" ~:.- ':}'Pen 

/l6m:·a, rÅm:~/, /C::.:~J da:~/. bru, bro eller gaten, ~ 
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(langt mindre typer' med skarret og rullet r) som real=-s~sjoner 

av sanune enhet i sys:emet, må jeg ganske enkelt betl'ai::-:e (også) 

slike par som (re:;.:_.:'_sa..sjoner av) ulike språkenheter, :-; ::.kke 

som varianter. E-:::-:er.som det ikke er mulig å gi språt::s-::::: .. .;.:-ctur

elle (men bare pr::._;-rr,:it:iske) regler For forholdet (vek.s::..ir.gen) 

mellom alternative 5-ormer (eller for alternativenes fo::'e~omst/ 

bruk/realisasjon), er· det innenfor teorien utelukket a-: de 

kan representere s3.mme språkstrukturelle enhet. Substi-:v..sjon 

av alternativene ~O::' hverandre fører altså til endrin:; .::.. teg

nets identitet, og C:er. tilsynelatende manglende disti:r~t:-::'..viteten 

skyldes synonymi. Språks trukturel t sett er det ingen (kval i ta

ti ve) forskjeller (men bare kvantitative - graden av fc~ologisk 

likhet/ulikhet) mellom tilfeller som bru/bro og !VE je""'!."'Yll; 

det er i begge tilie2.ler tale om synonymer. Kvalitati-:e .:or

skjeller mellom de tradisjonelle fl'ie "variantene" og :::-2.

disjonelle synonymer .:'inner vi bare i deres historiske O??hav -

nemlig at de første er etymologisk beslektete, de siste .:'_~ke. 

Pga, sitt etymologiske slektskap vil de frie variantene som 

regel ha en større e:.ler mindre grad av fonologisk lik(oe-.::. 

Dessuten vil de PJ~. sitt opphav (som resultatet av en =-~~alt 

eller sosialt betin-:;e: spaltning av ett ord/morfem) sorr. ::-·.e-;el 

eksistere som invariaEter (eneformer) i andre lokalt e:.:.er· 

sosialt avgrensete .sy.s-;::emer (enn det systemet der de var·ierer), 

Det fins mao, sys-:::e;,e:::" - nasjonalspråk, dialekter eller .ss·sio

lekter - der bru o~ ·:::::-:: osv. ikke varierer, men hører -::.::.. :r.ver 

sine systemer (de-;::tE: :;jelder helt klart for former meC. -::·.;.i:::;.:: 

og tynn l, se neder.::c.r·). J.ren heller ikke dette utgjør n0en 

prinsipiell forskjell ~ndsynes etymologisk ubeslektete syT~o

nymer, for det samme er ofte tilfelle med dem. F.eks. er orda 

~ og ~ oppta•t:.i; lokalt betingete i norsk (og er C:: et 
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fremdeles i de fleste dialektene), men brukes nå begge (alterna

tivt, som synonymer) i s tanC.ard- eller rilcsspråkene, Synonymi, 

enten det gjelder historis:.: ·,t":Jeslektete ord eller 11 former 1' av 

(opphavlig) sanune ord, er såleis svæl't arte et res.Ultat av en 

blanding av ulike systemer i ett (også dette er former med 

tjukk og tynn l et eksempel på, se nedenfor). 

Tradisjonell fri variasjon bør såleis slås sammen med tra

disjonell synonymi til et_ videre begrep - språklig vd.lgfrihet 

(valgmulighet), valg og valgfri veksling mellom språklige 

alternativer overhodet, ente:r. alternativene er ulike språk eller 

ulike elementer innenfor sanune språk (dette enmet omfatter mer 

enn (.forholdet mellom) synonymer, se neste prmkt). Valg!!_mlig

~, det at to språklige s:ørreJ_ser er alternative/fakulta

tive, at det er anledning til & velge mellom dem, enten allment 

(alltid, i alle språkbrukssituasjoner) eller i bestemte situa

sjoner (dvs. avhengig av pra;-matiske faktorer, se neste punkt), 

er en språkstrukturell relasjon. Dvs. det er en relasjon 

mellom elementer i et språksystem (eller mellom språksystemer), 

som må registreres ved beskrivelsen av systemet (systemene), 

Derimot er selve valget, det at noen faktisk velger (å bruke) 

det ene alternativet framfor det andre, og vekslingen, det at 

noen veksler mellom språklige alternativer eller bruker språk

enheter alternativt, liksom valgets/vekslingens frmksjon (hen

sikt/vi.l'kning) et pragmatisk forhold, som vedrører bruken av 

et system (eller flere systemer) - hvordan noen i en gitt situa

sjon bruker/har brukt språket (språkene) eller (velger/har 

valgt mellom) alterna~ivene. 

5. G:t-enser for det språklige valg. 

Hvor fritt er det språklige valg? Hva er det som 

begrenser det? Intet valg er ubegrenset, det er alltid, i 

enhver situasjon og til ethvert formål, et begrenset antall 

alternativer ,\ velge mellom. En kan slett ikke velge mellom 

hvilke som helst språklige enf1eter; tar vi to språkenheter på 

måfå, f.eks. orda stein og k~· kan vi ikke på noen måte si 
at de utgjør alternativer (:.:il hve:t'andre). Et valg forutset"ter 

at de størrelsene SO!n skal t1Jnne .fungere som alternativer, er 

likeverdige på en eller annen måte, at de - selv om de er 

(strukturelt) ulike- innenfor en viss ramme eller til et visst 

formål skal kmme gjøre samme nytten. Hao. at de er funksjonelt 

Jik_everdige til det de skal 0L'11kes til, Den funksjonelle 

ramma eller formålet er i JY ·:;pråkets vedkommende at det skal 



bruk~s :_ :<::1mmunikasjon, der det primært :;,:c:_ ::'O:r· å over_føre 

(formiC.le) et visst tankeinnhold eller 11 b•J.C.s:<;;..? 11 (sekundært 

å gi ur-:::y:-:::-:: for sine' holdninger eller ste;:-_;_:_::·.;-er eller sin 

persoiJ.:::;e :;;mak). For at en skcil kwme v2.r:.~y-s- fritt eller 

velge mel.::_om språklige s tørl'elsel' i en gi -c_-: .s?_Y åkbruks- eller 

koirunur.._i-~-::C:s Jo ris si tU.a·sj~n. · ·i-nkius i 've et gi t-:: ·-= ::_;_:~einnhold som 

skal fm'miCles, må de - for å være funksjm:s-:: likeverdige 

(til sit-:: .5ormål) i denne sitasjonen - be;-;e (:.::_le) kunne 

formidle ::eLte tankeinnholdet. Dvs. de må ·;~::e referensielt 

likeveråi;e, de må kunne ha samme referent e~~er referere til 
det samme (samme ting, person, faktum, heEGe::_se osv.) i denne 

situasjoner-1, 

Slik re.:=erensiell likeverdighet omfattE::- ~~-'O';~ enn synonymi. 

Synonyme~!', :::oom ha1' samme betydning eller Ce~::::-::::osjon (men som 

jL 

kan ha ulL< bruksverdi eller konnotasjon, .::e ?:n. 6 nedenfor), 

f.eks, galle og råne eller aktiv og passiv, '.-.:..: nødvendigvis 

all tid (i alle tenkelige språkbrukssi tuasjo:.e:r·) referere til 

det samme; de er allm~!lt referensjelt likever::.:.;re, og en vil 

i alle s:.-:::1;.asjoner kunne velge lrlellvm dem. :{e:. også språken

heter som ikke er synonyme, kan i spesielle .:::.-::uasjoner vær~ 

referensiel t likeverdige og b1'Ukes som al terna-ei ver; de har 

altså en spesiell eller situasjonsbestemt re.:=e::-ensiell ekvi

valens. Når f.eks. jeg skal omtale min ynqs-:'0'; sønn Sjur, kan 

jeg velge mellom en rekke passende språkl:;.;e ·;_-;:-::rykk, bl.a. 

sjur/min yngste sønn/ gutten med det lyse h~::-'e-:::/ han(der) osv. 

Hen i an åre situasjoner, f.eks. når jeg om-ca:. er· andre, eller 

når andre omtaler Sjur, er ikke de samme al --:e::--y-_:::._ ti vene bruke

lige, det er et annet valg en må gjøre. Vc.,__;::-:;.ligheten er altså 

her betir,:;-e-:: av (elementer i) språkbrukssi -c u.::..:; ~on en; det er 

bestemte pr"i-gmatiske betingelser som må være ::.:-:. stede for at 

en skal kv.nr;e velge mellom enhetene. 

6. Det språklige valgets funkSjon. Fri var~asjon og stil. 

En kan vanskelig snakke om .fri ·:::::.:::. ~-=ojon uten å 

komme inr. ?~ begrepet "stil", Stil og fri ·~::;_r:::.~sjon henger 

r.zye sc.rtr:,er.; 3rie varianter kalles jo ofte .:=;)r "s-c:::ilistiske 

variam::er 11 • Se: il eller språkbruksmåte (uttryf::<s:nåte), måte 

å bruke spr.:if-.et på, .forutsetter (eksistensen .::.v) språklige 

alternativer, at det .fins flere uttrykksmuligheter og dermed 

.flere måter å uttrykke seg på (for å få sagt "det samme"). 

Dersom det innenfor hvert språk fantes bare en. måte å uttrykke 
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h'\"er Lu:\e på, ville denne være "stilistisk nøytl'al eller U

markerc:11 (.se nedenfor), og det ville ikke eksistert noen 

stil:'..s-:::'..5;~~ variasjon ellel' stilarter. Stil forutsetter sQ.lei.s 

en mo:::oe:1:iEg mellom ulike, alternative (og referensielt like

verdis;-e) ·T;_ :-.:rykksmuligheter, og stil er vekslingen eller valget 

mellom c:_5se mulighetene, måten å velge mellom dem på. Stil 

er Gerfm~ identisk med fri variasjon; det er språkbruk betraktet 

som val; :ae2_lom språklige al terna ti ver, eller, om en vil, ut

trykksmå-::er. i en viss yt:l'ing eller språklig tekst sett i for

hold til o;.r..dre, alternative uttrykksmåter i vedkommende språk 

- det som "jlir sagt i forhold til det som kunne vært sagt (med 

samme 11 mering 11 ellel~ referent), 

Ner. me~ . .:; 'jcogrepet f:ei variasjon bare refererer til det faktrun 

at en ~.re}(sl~ng og et valg finner sted, ser en med stil-begrepet 

(stilistisK variasjon) denne vekslingen i forhold til sin funk

~j9.12 eller hensikt/virkning, som er å gi uttrykk .for avsender

ens holdllinger, stenminger eller pe:r'sonlige smak, kort sagt, 

hans persor.lighet (i tillegg til å .formidle et tankeinnhold), 

At dette er mulig, beror på at språkenheter o.fte i tillegg til 

et rent logisk innhold, en betydning eller 11 denotasjon 11 , }lar 

en bestemt 11 konnotasjon 11 eller 11 stilverdi 11 , dvs. at brukerne 

har visse ~inger om eller vurderinger av vedkommende språk

enhet og Eølgelig om bruken av den - hvordan eller når (i_ hvilke 

språkbruks"; i tuasjoner) den (ikke) skal (bør, må 1 kan) bl'Ukes, 

Bruksverdi eller bruksområde ville der.for kanskje være et bedre 

navn, Viss en .f.eks. mener at en viss språklig form er korrekt, 

dannet 1 .:c:r;-;-lell osv,, vil en selvsagt være tilbøyelig til å 

bruke der! ·red anledninger der det er om å gjøre for en å snakke 

korreb:, G.::.:rLnet, .formelt osv, Og omvendt vil ens syn på en 

språkenhe: o-; dens bruksområde være bestemt av hvordan (når, 

av hvem os·1.) dø: brukes i ens OJngi vel ser. Viss en f.eks, mener 

at en best:rc;mt:: utcrykksmåte er "gammaldags", e:r' det fordi den 

brukes ·reseLtlig elv eldre mennesker eller fordi en kjenner den 

fra eldre ::.~t'::eratur. 

B.ru%s-i':::"!·~:'. forutsetter liksom språkbruksmå.te at det fins 

-s.l::ern-s.ti~re:r; C.ersom en form som /hø:~/ føles som "udannet 11 

eller 11 gro~r 11 , er det fordi den står i en pragmatisk eller bruks

messig motsetning (som alternativ i kommunikasjon) til den 

synonyme ~arma. /hul:/, som oppfattes som den "korrekte" eller 
11 pene" .torma. De som bare kjenner og bruker den ene eller andre 
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av disse Formene, vil ha et nøytrdl-:: 5:y-r;_ på denne; de vil ikke 

ha noen bes-temt fordom .for clle1' mot -_,e:::~ommende form, og 

bruken av den vil Følgeli9 ikke væ::.·e s;:':'sialisert eller av

grenset til noe bestemt bruk~.;område (::-_oen bestemt situasjons

type). En form som er 11stillstisk n.c:.::·}:er-:: 11 på noen måte (sOm 
altså ha1' bruksverdi), vil derimot t::. ~-= begJ.'enset bruksom

råde; f.eks. vil Forma /hø:~/ for der:. ::;rukertypen som er om
talt ovenFor bare kunne brukes i si ::·v.~sjoner d~r en føler behov 

.for å snakke "grovt". En kan såleis .s:. at bruks- eller stil

varianter på en måte er komplementæ:re, at de på sett og vis 

ikke er (helt) frie, men (iallfall til dels) bundne, vel å 

IJlerke ikke til språkstrukturelle Forhold, men til sp2'åkfunksjo

nelle (pragmatiske). l·fens en språker:.}~e~ .;om ikke varierer med 

en am1en, nødvendigvis brukes i. alle s::;_ <:~<asjoner (der det inn

holdet som vedkommende tegn har, skal .=ormidles), fordeler 

stilvarianter det totale aktuelle bru:-c.sområdet mellom seg, 

de har hvert sitt bruksområde, Iallfall i prinsippet ,.for 

pragmatiske regler er ikke på. L=tn-::;t nær· så faste som .språk-· 

strukturelle. Selv når alternativene i1a:r ulik bruksverdi, og 

en derfor vil være tilbøylig til å fo:cetrekke den ene eller 

den andre iall.fall i visse situasjoner, kan alternativene godt 

ha bruksmåter felles eller tilmed brukes om hverandre i de 

fleste situasjoner (det er vel tilfelle for svært mange av de 

som v·eksler mellom .former som /J1Ø:~/ og /hul:/ i Oslo). 

Dette betyr selvsagt ikke at alle synonymer eller språk

bruksalternativer har (ulik) bruksverdi. Det fins en mengde 

alternative par som har samme, dvs. nøytral, eller ingen {be.:.. 

stemt), bruksver.di. Om jeg bl.'uker orda TV eller fjern syn, 

om jeg uttaler /f;l>:di/ eller /feM :i/ (ferQig), eller om jeg 

sier at "Per er større enn Pål" eller s.~ "Pål er mindre enn 

P§rn kan komme omtrent på ett ut, disse synonyme uttrykke:r1e 

ha:c (.for meg) det samme (nøytrale, allme:r,ne) bruksområdet. 

Hen også i slike tilfelle kan valget 'r:a en stilistisk effekt -

variasjon har en (estetisk) ve:J:.'di og kar. være et mål i se:; 

sjøl. God stil bestå.l' jo bl.a. nettopp i å. variere det S?ri.~

lige uttrykket og unngå gjentakelsen. Hens bruken av al::er:r,a

tiver med ulik bruksverdi i den enkelte spr8kbrukssituasjon 

som regel består i å velge det ene ellel' det andre al tern3.

tivet avhengig av situasjonen - her gjelder det altså å finne 

"det rette ordet 11 , ikke bare denotativt, met< også konnotativt -
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vil det ved stilistisk nøytrale .J.lternativer ofte være tale om 

en vekslina mellom alternativene - en bruker begge om hverandre 
i samme situasjon ettersom det !:er nettopp er forandringen 

som fryder. 
jan Faarlund er inne på noeE av disse forholdene i sin 

artikkel om tjukk l i 11 Horking Papers 11 nr. 6, Han mener at 

formel.~ med tjukk l og fakultative former med tynn l har ulik 

konnotasjon, og videre at vi finner den sanune 11 konnotative 

motsetningen" mellom andre fritt varierende former i Oslo

målet, f.eks, typen gata- gaten o.l. Former som /da:~/ og 

gata hører altså til samme ustilistiske lag 11 (har samme bruks
verdi eller -område) i Oslomålet {sett under ett), likeså de 

alternative fonnene /da:l/ og s._aten, mens de .førstnevnte og de 

sistnevnte formene hører til uli:::e stilistiske lag. Dette 

tolker Faarlund som et merke på at vi har å gjøre med (former 

fra) to ulike systemer. Resonnewentet synes å være noe i ret

ning av at 11 (språkenheter med) samme konnotasjon= (språken

:rteter fra) sanune system", og 11 (språkenheter med) ulik konnota

sjon:::::: (språkenheter Fra) ulike systcmer11 , For min del tror 

jeg ikke disse likningene er riktige i det aktuelle tilfellet 

(dvs. i samband med Former med alternativt tjukk eller tym1 l 

i Oslomålet, mer om dette nedenfor, pkt. VII B3), og ~ 

heller ikke som gene:celle regler. At al terna ti ve språkenheter 

i:1ar ulik konnotasjon behøver slett ikke bety at de hører til 

ulike systemer, tvert om er det vanlig at det innenfor ett og 

samme språk fins hele sett av alternative og konnotativt mot

satte uttrykksmåter (formelle O'J n.fo:t-·Jrlelle, litterære og 

m· .. mtlige, u:n~rdonunclige og ganu-nelmodige, pene og stygge, osv.). 

Men stilistisK variasjon kan go(l-!: skje mellom (elementer fra) 

·_;_~ike systemer og bestå i et Y.ode:ski.fte, selv om den normalt 

s~~jer innenfor systemet, Vi kar. r;odt tenke oss en pragmatisk 

be~:inget veksling ntellom ulike språk, hvert til sitt bruk og 

~r.eti sin bruksverdi. En like t:t-·effende som velkjent skildl~ing 

?..'l slik sprilkbruk finner vi i C{.Y"·istian 'i'lilsters dikt om 

Lu-::'.vi J Holbe:cJ: 

"Hver H2.nd, som med K:løgt ;ik i Lærdom til Brmd, 

Latin pacl Papiret kun mal*:~, 

Hed Fruerne Fransk, og T'pisk med sin Hund, 

og Dansk med sin Tjener han talte." 



7. Konklusjon. 
Det er altså nødvendig å skille mellom følgende 

former for språklig veksling eller variasjoti: For det første> 

(mellom) fri og bunden, der den første er fri i den forstand 
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at den er et uttrykk for språkbrukerens (avsenderens) person

lige valg i en språkbrukssituasjon og de~for i siste instans 

avhengig av hans personlige skjønn, selv om valget til en viss 

grad styres av sosiale regler (konvensjoner). Den bundne 

variasjonen er derimot ikke en individuelt sak, men betinget 

eller avhengig av (b1mdet til) utenom-individuelle forhold -

enten språklige eller ikke-språklige. språklig betinget varia

sjon er en relasjon innenfor et system, nemlig at realisa

sjonen av en språkenhet (i et system). er avhengig av realisa

sjonen av andre språkenheter (i det samme systemet) i syntag

matisk kombinasjon. Det er denne relasjonen som vanligvis er 

kjent under navnet bunden eller kombinatorisk variasjon, og et 

eksempel er forholdet mellom [i] og [1:] i Oslo (se pkt. VB 

ovenfm~), Ikke-språklig betinget språklig variasjon er ganske 

enkelt det faktum at språk varierer med (avhengig av) tid, sted 

og samfwmsgruppe. Når vi skal avgrense et (vilkårlig valgt) 

område av den språklige kontinuiteten - et bestemt, individu

elt språk (og ikke språk(et) generelt, som kategori) - må vi 

derfor avgrense det temporalt 1 lokalt og sosialt, til språket 

blant visse mennesker på et visst sted til en.viss tid. Hen 

ettersom en slik avgrensing er en logisk operasjon, en for

enkling eller skjematisering ( 11 idealisering 11 ) av de språklige 

f-akta, vil vi også innenfor et slikt avgrenset system finne 

lokalt, temporalt eller sosialt betinget variasjon - intet 

system er fullstendig homogent, uansett hvor trangt vi av

grenser det. Denne variasjonen vil være et uttrykk for eksi

stensen av - og et forhold mellom - undersystemer eller vari

anter av (innenfor) et oversystem, enten lokale (dialekter), 

sosiale (sosiolekter) eller temporale (utviklingstrinn 'eller 

språkstadier). Det er såleis tale om en variasjon mellom 

systemer, og forholdet mellom skarret og rullet r er et eksem

pel på denne typen variasjon, 

En må videre skille mellom fri variasjon 

innenfor systemet og mellom systemer, ettersom en i prinsippet 

også kan velge mellom systemer i en språkbrukssituasjoh. Fri 

variasjon eller valgfrihet innenfor systemet, de·t at det er 



3 

flere måter å si (referere til, omtale) det sanune p.i, er ~ogis 

og. re.ferensielt seto:: et ikke-funksjonelt (uøkonomisk, ·.;,hen

s-iktsmessig) trekk i språk. Men valgmuligheten har =-=-~evel en 

ekspressiv og es te~isk funksjon j gjennom sitt valg :<3.~: ~pråk-

brukeren (avsendere~:) gi uttrykk .for sine følelser ~.:n per-

sonlige smak. Svær-.: ofte er alternativer innenfor c_ ~pråk

system identiske me.:: språklige størrelser som i and.:c·e ~:;.crl<:ale 

eller sosiale) grupper fnngel'er (brukes) som invari.:1n:.er og 

ikke alternativer. Det kan enten være tale om lokale (Gia

lektiske) former, 5, eks. slik at en dialekt gruppe b:!"'....:r.-e.:c-- -.forme 

med tjukk l, en annen former med tynn l, mens en tre=.~e ~ 11 gren 

dialekt 11 ) bruker begge typene alternativt/fakultativ-::. Eller 
det kan være sosialt betingete Former, bl.a. såkalt "~:.dre 11 

og "yngre" språk {i en synkronisk .fm~stand, dvs. spr~X(3ormer) 
som brukes av h~nh. eldre og yngre mennesker). F.eks. -:eller 

de gamle i Valdres fra 13 til 19 slik: /tr~t:a, fj~t:~, f~:ta 

s~k:sta, sÅy:~a, Å:~a, ni:~a/, mens de unge tell~r ~:~k: 
/tr~t:n, .fjO~:n, f~m:tn, s~k:stn, s~t:n, åt:n, nit:n;', ?g mid
del-aldrende bruker (veksler mel~om) begge formene (de-::"-:e er 
selvsagt en forenkling; unntak fins i alle grupper, o;- :=ess
uten kjenner de fleste begge formene, selv om de i::Cke ":::.::'".J.ker 

begge sjøl). Historisk sett er fri variasjon derfor- o3-'.:e et 
resultat av språkblanding, som før nevnt. Synkronisk sett ska 
fri -VaJ.'iasjon av denne typen jevne overganger mellom ~ystemer, 
slik at det blir vanskelig å trekke grensa mellom uli:<e system 

Dette problemet gjør seg ikke minst bemerket i Oslomå~e~ og 

vil bli tatt opp i samband med det i pkt. VII B4 neder~~~. 
B Om tjukk l's fonologiske status i ·oslomålet. 
l. Meninger om tjukk l i norsk. 

I tradisjonell-norsk fonologi er det 3 ul::_:t.:e menin 

om [~] 1 s fonologiske status i norsk generelt: l. At der. er en 
variant til (?:/l] (derav navnet), enten a) fri eller b) ":;;;r;den. 
2. at den representerer et eget fonem. Flere tolknir.;s::;;_lig

heter har en da hel·ler ikke innenfor tradisjonell fono:.agisk 
teori. 

Borgstrøm regner f~] som eget fonem i østnorske dialekter 

("lnn.føring", pkt. 11.1), men mener at den i østlancs:< riks
mål må betraktes som fri variant (pkt. 6.10). Et likne~Ge syn 
finner vi hos Vanvik i den omtalte artikkelen hans om "stan

dard eastern Nor"vegiart"; han mener at lyden .fungerer som eget 



fonem i Oslo-dialekten, men som fri variant (til li/;ij) i 
standard-talemålet. 

Påstanden om at tjukk og tynn l er bundne varianter i 

komplementær distribusjon fhme1' en bl.u. hos Olav Næs i "Norsk 

grammatikk 11 (1972-utg., s, 71), som uttaler seg om norske dia
lekter med tjukk l generelt og uten reservasjoner (trass i at 
han sjøl nevner eksempler som motbeviser påstafiden), På sa111me 

måte Eva Sivertsen i "F'onologi" (1967, s. 88), som også ut
taler seg om østnor'sk generelt 1 men med reservasjoner. Endelig 
møter vi den samme påstanden for Oslos vedkommende hos Jahr 

(s, 13-), Liksom Næs motbeviser Jahr påstanden med sine egne 

eksempler, f.eks. på s. 3 ([stø:l] (subst.)- [stø:~] (adj.); 

samme sted noterer Jahr [da:l] og [rna:~ , som er feil for 
[cta:iJ og [rna:~]). Derimot finner en hos Thorstein Fretheim 
i artikkelen "The Norv.'egian Retroflex Flap and the Concept of 
"Natura! Class 11 in Phonology11 (NTS 28, 1974, s. 83) følgende 

utsagn: "· .. [i] and [r] (~ (~l, E.F.) do not appear to be in 
.complementary distribution in any Norwegian dialect 11 • Det 
siste er selvsagt det riktige, påstanden om tjukk og tynn l 
som kombinatoriske varianter er opplagt gal og burde snart 

være avgått ved en naturlig død, enten det nå gjelder Oslo 
eller (øst)norske språkformer med tjukk l generelt. "Komple

mentær distribusjon" betyr "ingen .felles stilling" (og følgelig 
ingen mulighet .for minimale par eller for distinktiv .funksjon 
i det hele). Hen tjukk og tynn l har i norsk Flust av .felles 

stillinger, ikke minst i Oslo, der de har nesten alle stil
linger felles (altså nesten sawne distribusjon, hvilket jo er 
forutsetningen for deres utsfakte "frie variasjorl' her). Det 

mangler heller ikke på dokumenterte minimale par fra ymse 
landsdeler etter hvert. 

Blant generative fonologer har det i det siste vært en del 
diskusjon om problemet tjukk l i norsk generelt og østla:r1dsk 

riksmål spesielt. Ifølge Fretheim (nevnte .artikkel, s. 81) 
er det vaplig blant TG-fonologer å avlede tjukk l av (under
liggen<J-e) tynn l. Han kaller iallfall dette "the traditional 
generative view", med h~nvisning til Rolf Theil Endresen, som 
i artikkelen "On Retroflex Segments in Norwegian" (NTS 28) 

avlede1~ "de fleste" (eksemplarene av) ["f] fra /1/-ved hjelp 

av en "retroflex rule'' (de øvrigE:!, avleder h.an av /rd;}, Denne 
beskrivelsen svarer vel 11æ1'mest til en tolkning av tjukk 1· som 



(.fri eller bunden) varL:u·:: til tynn l (henholdsvis l~ct]) i 

strukturalistisk fonolo~i. Sjøl avviser Fretheim dette, dels 

ved henvisning til at de: fonet-iske likheten er større mellom 

[~] og [r] enn mellom m og [l] ' dels ved å påpeke at [~] 
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(i hans uttale) kan 'h'l.l':_2l'e fritt med både (i} (f.eks. i ordet 

~) og [Y.] (f.eks. i ~), samtidig som den kan stå i mot

setning til begge lyder. .. e (3. eks, i harde - hale og ~ - ~' 

henholdsvis). I stedet .:::Jreslår Fretheim det columbi egg å 

avlede l~J av/?(/, rett 2;: slett, iallf~ll i til.felle (tegn, 

ord, morfemer) der lrJ i:<:...::e står i morfofonologisk veksling 

med ·l~ .. ~ . Jan Faarlund ::; Even Hovdhaugen synes å slutte seg 

nærmest til Fretheim på Ce~te punktet i sine art-ikler om tjukk 

l i 11 \Vorking Papers in L:::_nguistics 11 nr. 6, 1974 (men er uenige 

med Fretheim mht. beskrivelsen av den frie variasjonen [l-i] 
og [?-1j i visse former icr norsk). Dette svarer ve-l til en 

strukturalistisk tolkni:r~;- med rrJ som eget fonem (men innenfor 
en st1~ukturalistisk (og s..··J.tonom) .fonologi er det selvsagt u

mulig med to tolkninger 3.'! den samme lydtypen i det ·sarmne syste 

met ( [~] som variant til ~åde [J} (i visse tegn) og L~d] (i 
andre tegn)). Selv om ul=..ke strukturelle lydtyper kan repre.,... 

sentere sanune .funksjone::.:e lydtype, kan ikke det omvendte være 

tilfelle). Det s€l.' såle:::_s ut som om .forvirringen andsy11es 

tjukk l er like stor i ger.erativistenes krets sOm i st:t'uktur

alistenes. 

Når det gjelder L~] 's ~unksjon i (øst- og sørlige nord-) 

norske dialekter 1 foreko:r~~ier det meg ove:t'flødig å diskutere 

dette spørsmålet ytterligere. Her varierer l~J normalt verken 

med li] eller [1] 1 og den står heller ikke i komplementær 

distribusjon med noen av s:.sse lydene (selv om både [11 og [rJ 

har mange stillinger som [~] ikke kan ha (f.eks. i ordfram-

lyd og delvis et ter høy i::·emre vokal), dvs. at [~ 1 har en rela

tivt trang distribusjon :. .=:orhold til [1) og [r]). Dessuten er 

det etter hvert dokumentert så mange minimale par som viser 

motsetningen li-~] fra u::...ike landsdeler at det synes fåfengt 

å betvile at eller diskute~e om [:r] i disse .dialektene er en 

.funksjonelt distinkt enhe+:, funksjonelt forskjellig fra både 

[1] og [r] . J.ter problema-c:.sk er det i riksmålet på- Østlandet 

og i T:t'øndelag, der tjukk l svært ofte, ja nesten regelmessig, 

veksler ikkedistinktivt med tynn 1 (i ord med opphavlig /1/), 

delvis også med [r] (i ord med opphavlig /rd/), skulle det 



være noe som heter fri variasjon i fonologien, måtte det der

.f'or være forholdet mellom tjukk og tynn l i østnorsk riksmål, 
:berunder - og ikke minst - Oslo-utgaven av denne språkforma. 

Nedenfor skal jeg omtale forholdet mellom den tjukke og de 
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·to tynne l'ene ·i, Oslos talemål· sett ill1der ett, især med ta,~~e 

på om forholdet tilfredsstiller det kravet om allmenngyldighet 
som jeg i foregående avsnitt (pkt. A2) formulerte for fono

logiske relasjoner ~enerelt som ~or fri variasjon spesielt. 

2. Forholdet mellom tjukk og tynn l i Oslo. 

"tynn l" er altså her navnet på (helheten av) de 
~o lydtypene [1] og [3:], som jeg tidligere (pkt. viV har på

vist er syntagmatiske varianter av samme .funksjonelle stør

relse, [1/1] (eller, med tradisjonell notasjon, /1, a:/), På 

~ette stadiet i undersøkelsen kan vi altså betrakte ~~~ som 
en (funksjonell) enhet el. helhet, som vi som helhet kan sammen
likne med en annen (strukturell) enhet, lt']· Ser vi på en
r-~etens [?../3:] 1s (samlede) distribusjon andsynes [~], ser vi at 
begge s tm'relsenc forekommer etter labiale og dorsale kon
sonanter (stilling 2a i oversikten på s.l2) og etter vokaler 
t de høye, fremre (stilling 3b,c,d samme sted), I disse stil

lingene varierer lydene fritt svært ofte, dvs. i svært mange 
tegn "(ord) og i svært manges språkbruk. Likevel er det ikke 

på noen måte tale om noen allmenn fri veksling i den forstand 

::::.1: ethvert eksemplar av tjukk l (i de nevnte omgivelsene) kan 
byttes ut med tynn 1, og omvendt. Især i stillinga etter vokal 
(*høye fremre) har vi en rekke ord der bare den ene eller den 

?-ndre kan brukes, også hos brukere som ellers veksler fritt 
:rtellom tjukk og tynn 1. Av ord som bare kan uttales med tyrm 

l- allment i Oslo- nevner Jahr bål, sal, ~·mal (subst.), 
støl (subst.), hale (subst.,verb). Sjøl kan· jeg føye til 

eksempler som Pål, _?au l, kjole, (mono )pol, sjel, hel (adj.), 
~. føle, skål (interj.) daglig, saklig osv. (med suffikset 

-~ig), Oppsal, Ole, ~~ og det fins ganske sikkert mange flcr. 
O:nvendt har vi ord som allmerit må ha tjukk l, selv om det nok 
<::r atskillig færre av disse. Jahr ne"vner pælme (kaste), bælmE.:_ 

(drikke),~ (hvelve),~ (slå), jåle m.fl,; han kunne og 
ha tatt med møl (subst., = J.'ask, skrot) og navnet ~· På denne 
rr.åten kan en få en rekke minimale eller subminimale par be-
s L:ående enten av ett ord med tjukk l og ett· med t)'llli, eller 

av ett ord der tjukk og tynn l kan val'iere og ett der de ikke 



kan det, f.eks. støl (subst.)- støl (adj.),~ (imp)- ~ 
(subst.}. skål (subst.)- skål (interj.), .søle (v, subst.)

føle (v), dal (_subst) - sal (.subst. ) , kjole -- sole, osv. 

subst. [he:ij kan også hete lhæ:~l' men adjektivet [he:~ kan 

ikke hete annet enn det·, Helvete kan også hete (h<H :va ta] 
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men - i motsetning til subst. lhe: 1/hæ: ~] og en rekke andre ord 

som har .;-..(former med) (-e:Q varierende med (former med) [-æ~] 
- aldri ~~~va.ta] . 

Den vekslingen (mellom tjukk og tynn l) som altså ved første 

øyekast virker regelmessig, viser seg ved en nærmere under

søkelse å være· umulig å beskrive allmenngyldig, dvs. uavhengig 

av det enkelte ordet (dette er selvsagt enda· tydeligere ved 

fol'holdet mellom l~] og [r]). som Jahr så treffende bemerke1~ 
i sin artikkel (s. 7): uA sette opp regler for dette (dvs. 

vekslinga ~/i:] - [~] , E, P, ) bare med en synkron bet::t'aktnings

måte synes svæL't vanskelig. 11 ( 11 svært vanskelig 11 er i denne 

sammenhengen en fm'siktig uttrykksmåte, foreko11uner det meg). 

Hen noen annen betraktningsmåte enn den synkrone .fins ikke, 

vel å merke viss det er et synkront fenomen en ønsker- å be

skrive. F.eks . .forholdene {slik de er) i dagens Oslomål, i 

motsetning til hvordan (når, hvorfor osv.)forholdene ble slik 

de er. Det siste er ikke bare noe helt annet enn det første; 

men studiet av det forutsetter studiet av det første, En kan 

selvsagt ikke si noe om hvordan tingene ble som de er (var) 

på et v:i.sst tidspunkt før en vet hvordan de er (var) på dette 

tidspunktet. Før en kan si noe om utviklingen i et visst 

tidsrom, må en kjenne så vel utgangsp1.mktet for utviklingen 

(en tidligere tilstand) som resultatet av den (altså til

standen, forholdene slik den/de var/er, både før og ~ ut

'.riklingen, eventuelt med mellomstadier). Så viss utgangs

punktet eller ramma for (den synkroniske) beskrivelsen er at 

r~J og [1/t] er (frie eller bundne, eller både frie og bundne) 

'/arianter (slik det er .for Jahr og andre), blir konsekvensen 

-;ranske riktig den at det er ikke bare 11 svært vanskelig 11 , men 

':l.irekte umulig å gi regler for vekslingen mellom variantene 

(·1ariantenes distribusjon eller mulige forekomst). 

En slik konklusjon kan muligens synes noe utilfredsstillende. 

Det eneste botemidlet er å snu resonnementet og si at de språk

lige fakta, 11 variantenes 11 forekomst i ordmaterialet, viser at 

de ikke kan være varianter. Iallfall ikke fonologiske vari-



an ter. Det er jo in~e1: ~'egler for deres "veksling", verken 

lydlige eller språkli~e (spr,1kstrukturelle)·i det hele tat:L 

(derimot ikkespråkli~:<?, se nedenfor), Det €1' andre enn Jai:r 

som klage2' over de tj~<:..:.!-.:e og tynne 1 1 enes vilkårlige og ufor

utsielige 11oppførsel 11 ~:!:C..synes hverandre i østlandsk riksmål, 

også Fretheim, Hovdha:.t;en og Faarlund har understreket dette 

(i de nevnte artiklene). Vilkårligheten eller uregelmessig
heten ligger selvsag:: :_ .:;.-;:: vekslingen i høy grad er avhengig 

41 

av tegnplanet, av grz.mrr.~-:iske- forhold (hvilket tegn det dreier 

seg om), ben konklus.jor-..en jeg sjøl må trekke av dette, ifølge 

synspunktene i avsnitt ~2 ovenfor, er at vekslingen i ordfor

mer med tjukk og med ty'!.!! l ( (so:l-so:~, blå; - b-få:] osv.) 

ikke er et- fonologisk .:?cc~-:_omen, men et grammatisk eller (nærmere 

bestemt) morfologisk. De: er noe som foregår på tegnplanet 

og innenfor tegn, det ·;i:.. her si morfemer, og det som vari

erer, er ikke lydlige st2rrelser, (allo)foner, men granunatiske, 

(allo)morfer. At dec er- helheten- tegnet, morFemet -som 

varierer, og ikke delen -- fonemet - ser vi også av at vekslingen 

(~-l/l'] ofte ledsages ?.·r ::!ndre lydlige fm~skjeller, slik at vi 

.får med til dels }lelt uli:le ordformer å gjøre. Det heter enten 

sjøl, sjæl med ftl- eller selv med li], enten høl, køl, gølv 

med [~] - eller hull 1 kull, ~ med [l] . Enten [mjæ~k] eller 

[m~lk], enten [ln~j,æfj) eller [helg,elg), ent-en Lf'b:la] eller 

[få:~a], osv. Vekslin']2. mellom tjukk og tynn l (eller mellom 

tjukk l og /r/) er av ::o::.r:'r.~e slag som vekslinga mellom /u/ OJ 

/o/ i tru/tro og bru/bro, eller mellom /e/ og /æi/ i y~veit, 

fet/t~. sen/se~ OS'T. 1 eller mellom /-a/ og /-'n/i tida/ 

tiden, _gata/gaten OS'/, Det er hele tiden snakk om en veksling 

mellom fonologiske invar:'.e.:r~ter, men gl'anunatiske (morfologisl::e) 

varianter. De~ er al+:s~ (.:=ri) grammatisk elle2' morfologisl:: 

(uttrykks)variasjon (v;;;.~·~::tsjon i morfemenes fonologiske form) 

vi har å gjøre med, ik~.ce .:=oTiolOgisk variasjon, like mye ved 

vekslinga mellom tjukk 0'; ::ynn l som ved de sistnevnte formene 

for veksling. Det er t:::::--<::: kvantitative forskjeller mellom C.er~ 

første vekslinga og dey-~ 3:::..s:e - det er flere tilfeller av 

veksling /-}-1
1 

?:./ enr, 2.."1 /1.-o/ og /e-æi/, og (følgelig) vanske

ligere å finne minimale (eller submiuimale) par. Systematisk 

sett står vekslingene p~ linje; liksom ordet (morfemet) bru/ 

~har to former mens .f.eks. ~og.!?..:?_ bare har en, så har 

ord som dal og kdl (og ~_2:r'd) to former mens f.eks. ~og bål 



(og~' pres,) bare har en (dvs, det er snarere tale om ulike 

(synonyme} ord/morfemer enn om varianter o:.-r ett ord/morfem, 

se pkt. A4 ovenfor). 
Etter en slik tolkning må tjukk 1 regnes som en distinkt(iv) 

fonologisk enhet i alle de spl'åkformene S::Jm har denne lyden, 
OgSå i' deh 1 tYPen'-·Som Oslomålet'· ~r en tYP'isk r~P~e$entant for 

og der L~] i en rekke' o;d/mor.femer kan veksle ikkedistinktivt 

med tynn l (eller /r/). Selv om det ikke E~ntes et eneste 
minimalt par "på'" motsetningen mellom tju:<k og tynn l i Oslo
mål€t måtte de regnes s'om ulike fonemer, ettersom de verken 

er kombinatoriske eller i allmenn fri variasjon. Ordpar som 

[sa:<] kontra (cia:l:/da::r] eller lbå:<] kontra lkå:</kå:~J viser 
dette like klart som par av typen- ~e:~ (~dj.) kontra [he:l/ 

hæ:j:J (subst,) eller &tø:~ (subst.) kon.:ra l~tø:~] (adj,), 
VII Tjukk l og språksituasjonen i Oslo generelt. 

A Om lokal/sosial variasjon i Oslo. 
En be skri vel se ·av forholdet mellom tjukk og tynn l 

som den i pkt, B(2) ovenfor, del' en altså tolker lydtypene 
som (tilhørende) ulike fonemer og henføre~ variasjonen til det 
grammatiske planet, fører selvsagt til en betydelig økning i 
antallet frie ord~ eller morfemvarianter i Oslomålet (i for

hold til en beskrivelse der tjukk og tynn l betraktes som allo
foner). Nå bør en ikke studere forholdene omkring tjukk l i 

Oslo uten å se dette i forhold til og som en del av språkfor
holdene i byen i sin allminnelighet, ettersom disse ka·n belyse 

og forklare det sterkt variable forholdet både mellom (mor
femer med) /1/ og /~/ og (i mindre grad) F..eliom (morfemer med) 

/~/ og /r/. En vil da se at denne vekslic;-en er en del av en 
meget omfattende morfologisk vdriasjon. Er_ rekke morfemer, 
både-leksikalske (rotmorfemer, f.eks. bru- bro, sen- sein, 

sjøl-~ osv.) og (ikke minst) gramm~tis~e morfemer (bøy
ningssuffikser, f.eks. infinitiv, pret. o;- sup. i 11a-verb 11 , 

sup. i sterke verb, flertall best, i mo; r., best. ent. i f, 
ubest. ent, i "svakt" m), varierer i fonol:J·;isk form (lev~ -

leV~, kast~, kast~- kastet, kast~, si~~~- sittet, gutta, 
hus~ - gutt~, husene, gat~ - gat~, r,e-,:=._ - nev~). Oslomålet 
får så å si to sett morfemer eller ordforr:1er, og vekslingen 
mellom disse er fri i den forstand at den er uavhengig av språk
strukturelle forhold. Den følger ingen språklige regler, men 
er betinget av utenomspråklige (psykologiske, sosiale, geo
grafiske) forhold. En slik valgfrihet innen.for et språk er 



li:c _:'·.tnksjonell og (derfor) påfallende, og tyder a priori 

pl!. '~ -.-:::_ har å gjøre nted to språkformer og ikke en. 

2ette også er tilfelle, kan en lett: konstatere ved il 
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be-::::-.·.::.:,:e ·Språkforholdene -i Oslo, ikke abstrahert fra brukerne, 

me:r .. :_ .:orhold til dem. Det vil da vise seg at selv om en rekke 

S;?1'~;::_::_;e størrelser, herunder (mOl.'femer med) tjukk og tynn l, 

'1-~::::.-:::.::·e~ i Oslos talemål sett ·under et·t, dvs. sett som enhet, 

!1e~~:~-: eller (ett) system, så varierer de slett ikke blant 

3.::.::.2 (~::··upper av) språkbrukere. Blant visse (gruppe:t' av) 

spr~.X::::-··.~ke:t:e, særlig eldre, eksi'sterer variantene som inva.ii

~' :lvs. at tjukk og tynn l og de andre språkelementene som 
var:.e~er med hverandre (i andre brukergrupper} ikke veksler 

C:·J;o ::.;:;;:;e brukerne. Det Fins folk som alltid bruker former som 

sj~:~ ;oein 1 gata osv. 1 liksom det fins folk som alltid sier 

~~ ~· gaten osv. Av dette kan en slutte at de førstnevnte 
for-:r._er.e hører sammen i og utgjør deler av ett system (som brukes 

av er_ ;:ruppe) mens de sistnevnte formene hører sammen som deler 

av e-: :::.m1et system (hos en annen brukergruppe). 

v: !·.s.r altså to språklige invariabler, to (hoved- )systemer, 

inr.e:::..:J!- byen. Vår arbeidshypotese om at det er ett Oslomål, 

Oslc~A:et, viser seg altså ved nærmere undersøkelse å være 

fei: :; må korrigeres; det er to Oslomål og ikke ett. Dette 

er c:e ~om .flere av deltakerne i den generative 11 retro.fleks 

fl ::..~-:eba.t ten" (NTS 28 og 11 Horking Papers" nr. 6), særlig 

Hov=.!-_::._·;:;ren og Faarlund, har rmders treket. Og det er også noe 

etlr.-"e:!"~ barn i Oslo vet - at det i byen fins to språkformer, 

lo:t:;;.:.-:: !:jent under navna "østkant" eller 11 vikamålet 11 og "vest

kar~-:" el2.er 11 riksmål''· Den som ikke får dette med i den spl'åk

li;e ::esk.rivelsen, har gått glipp av noe vesentlig. Di"sse 

sys~e:-:.et.e er, navna til tross, primært sosialt og ikke geo

gr:::...:::::.:.: betinget eller avgrenset, Dvs. at når en ser dem i 

for:rlol:: til hverandre, er det ikke tale om lokale systemer 

(Ci:::.le:cer) 1 men om sosiale (sosiolekter), mer knyttet til 

c~~·~;::.:-: ;;ov) bestemte sosiale grupper enn ::.l (brukt i) bestemte 

by-::".,:er· (men ved at samfunnsgruppene til ce::_s er - eller var -

kny':--:s-: -::il hver sine bydeler, blil' ogs~ deres språk assosiert 
med bes-;::etnte bydeler), 

Ser· en disse to systemene, ikke i Forhold til hvel.'a"ndre, 

men i et videre sosialt og geografisk perspektiv, ser en at de 

ikke kah klassiFiseres som undersystemer eller varianter av en 
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større helhet. Det er ikke ett Oslomål, som opptrer i ::.:- (sos

iale) varianter, for C.et ene systemet ("østkant") har :r.e~' :il 

felles med bygdemåla :-.'";_l~dt byen WJ på Østlandet i de!: !:-2:.-2 e}:n 

med det andre systeme:: :i. byen, Det te har på sin side :ne::· 3el

les med byborgerskape<:s språk ellers på Østlandet, ja :=-~::.e-:: 

(fra et grammatisk, mer. ikke .fonologisk, synspunkt) elle::·.o: i 

landet, enn med 11 folkem;Het 11 i Oslo. Sett i slikt vider:= ?2~

spektiv er det klart ~t "østkant" er en avart eller vari~:r.: 

av språktypen norske di:;;.lekter; det er den lokale diale~:-:;:;-::-_, 

Oslomålet i egentlig .forstand, som sammen med bygdemåla or..:<ring 

høl'er til den midtøstlandske målføreDgruppa. "Vestkant" e::' 

derimot ingen dialekt i ordets tradisjonelle betydning, :::_!:::et 

loko:).lspråk, men en lok3.l ( dialektpåvirket) utgave (va:c: ::.~-:_:) 

- særlig hva uttalen .angår - av et riksspråk eller nasjo:r,::...:.

språk (s tanda1~dspråk, normal språk), som i sin tal te form ·=.:..a. 

er kjent under navnet "riksmål". Jeg vil derfor i det fz~::e~:de 

reFerere til disse to språkformene som henholdsvis (Oslo- )·:i:a

lekt og (Oslo-)riksmål, som norsk (østlandsk) dialekt ilar 

vikamålet naturlig nok (ordformer med) en rekke norske (z.:::-:::

landske) målmerker (tjukk l, difton;er, hunkjønn osv. ) , so:r. 

helt eller delvis mangler i riksmålet. Dette har i stede;: 

danske målmerker (tynn l, monoftonger, .felleskjønn osv;). De 

historiske årsakene ti l det te forholdet er vel kjt:-nt. 

B. om fri variasjon i Oslo. 

l. Innledning. 

Beskrivelsen av språksituasjonen i Oslo i pkt. A 

ovenfor er ikke fullstendig, for Gen ser bort fra det Ea;c-:·;_v:-. 

som slår en når en ser språkforholdene i byen Wlder ett, ::-; 

som derfor var utgangspunktet ved tolkningen av forholde': ::le.:.

lom tjukk og tynn l i pkt. VI: Nemlig at selv om riksmål 'J; 
dialekt visselig eksisterer hos visse (særlig eldre) br1J.:<e:::-e 

som relativt konstante, homogene og (pl.'imært sosialt, sek:;.r.

dært lokalt) atskilte systemer, Så varierer de fritt rne~ :r_-.re~

andre hos mange, ja kanskje de fleste, særlig yngre, bru:<e:-:e. 

Dvs, det fins en merlgde mennesker (heriblant meg sjøl) s0::-~ 

bruker både dialektformer, f.eks. former med tjukk l (sjzl/ 

sjæl, høl osv.), og riksmålsformer, f.eks. former med tynn l 

(selv, hull osv.). En kan altså skille mellom 3 grupper a•1 

Oslofolk, språklig sett: De som bruker et relativt konstan~ 

(l) riksmål eller (2) dialekt, og (3) de som bruker former 

fra begge. 
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2. Fri variasjon i Oslo som lån. 

Språkbruken j denne siste gruppa synes særlig 
:~·:::<::-2_ernati.sk å beskrive. I sine ;:.~':-i1.:ler om tjukk l ( 11 \Vork

:.::~ p~ipers 11 ·r1r~ 6) beskri-ver både F.:::.c.rlund og Hovdhaugen -vek,s

::.:.::~en mellom (ordformer med) tju::.-::k og tynn l i denne bruker

;r-.<-!Jpa som 11 lån11 (Faarlund med tillegget 11 (loans) in the widest 

-:vncei vable sense a.f the word 11 , hva nå det skal bety). Hen 

~)"_:.ssig nok på hver sin måte, enda de tydeligvis snakkel~ om 

.3:::.::-4'11€ språkform - det 11 variable 11 talemålet i Oslo og på øst-

2.a.r:.det generelt (foranledningen er for begge Fretheims tid

.:.:.;ere omtalte artikkel i NTS 28, der Fretheim nevner at han 

b!'u.1<:er om hverandre former som /bo:f/ og /bo:r/ (bord), /gu:lt/ 

2; /gu: t/, o .l.), Men mens Hovd}~augen mener at /~/ er et lån 
~ ~et jeg vil kalle et yngre eller dialektpåvirket riksmål 
(se pkt. 4 nedenfor) - i Hovdhaugens språkbruk "/l/-dialekten11 -

Er:::. østlandske dialekter (Hovdhaugen: 11/~/-dialekter 11 ), mener 

F~arlund at det tvert om er /1/ som er innlånt i denne språk
~orma, fra konservativt riksmål (min betegnelse), som ifølge 
Fa~r_lund ikke har tjukk l i det hele tatt, Og nål.' Fretheim 

o; andre veksler mellom former med og uten tjukk 1, er det 
i.:'ølge Faarlund språkblanding ("c ode mixing"). 

Nå forekorruner det meg at begreper som 11 lån" og "språkblanding", 
·;_a:r.sett hvor vidt en oppfatter dem, ikke er helt uproblematiske 

e~ler adekvate i en synkronisk sammenheng, der det gjelder å 
beskrive en bestemt språktilstand - nemlig dagens, hos brukere 

som veksler fritt mellom l.'iksmåls- og dialektformer. Iallfall 
i!:/::e uten forbehold. Begrepene er nemlig primært historiske 

o·: refererer til språktilstanders eller språkenheters genese; 
~~ :ån er en historisk prosess - ~et at et sPråk (i tidens løp) 
-: ~!· opp et element fra et annet språk. Og når et språk i stor 

•;.-:s-:rekning låner fra et annet, eller to språk låner fra hver
c.n-:':r-e, snakker vi om blandingsspråk og språkblanding, som også 

er erJ. utvikling - den at to (pa eo: visst tidspunkt) lokalt 
e::..:;.e!· sosialt atskilte systemer (pa et seinere tidspunkt) er 
-;~-:--::: sammen til ett, som bygger om lag like mye på begge de 
G??f_a.vlige, Og fra et historisk syf:spunkt er det visselig 

t<i-:':e lån og språkblanding som har foregått når folk i dag veks
ler- mellom former med og uten tjukk l, eller mellom riksmåls
o~ dialektformer generelt. Det opphavlige i Oslo som andre 

steder er selvsagt (lokal, østlandsk) dialekt og dialektformer 
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som f.eks, /hø:~/, al terna::::. \~e rikSmålsformer som f.eks. /hul:/ 

er som kjent en gang lån-c =._!:n i talemålet blant byborge:t'skapet 

fra dansk, s~rlig dansk s:..:~·:..::språk. I denne samfunnsgruppa 

har vi altså fått et bl3.r.__:_:__!:~sspråk mellom norsk (midtøst

landsk) dialekt og dansk r:.~~::;språk eller skriftspråk, der former 

med tjukk l utgjør et (opp!:~\~lig, historisk sett) hjemlig (norsk 

element og fakultdtive eEe~' .synonyme former med tyml l et (opp

havlig) fremmed eller lån-c (:::.ansk) element. så langt får en 

gi Faarlund rett, viss haz: ~j_f::ter til det historiske (men også 

Hovdhaugen har rett, histo~':::_sk sett, se neden.for, pkt. 6), 

3, Fri variasjon i Oslo: Kodeskifte eller valgfrihet irmen

for systemet? 

Hen dette be:;y-c:e~ etter hvert å bli lenge siden, 

og dessuten har en ikke CermeC. sagt noe om dagens situasjon. 

som historiske fakta er lår.- og blandingsproblematikken uinter

essant i en analyse av dager.s tilstand. Det som er relevant 

i en slik sammenheng, er o;;, .:le språkelementene det gjelder, 

er eller ikke er _fremr.nedele~nenter i det systemet det er tale 

om, dvs. om de er deler av systemet eller om de oppfattes som 

avvikende av brukerne og br:1.kes i 11mentale gåseøyne", som herm

ing etter annerledes talende. Dette siste (som muligens er til

felle med en del nyere lånord fra engelsk i norsk, som (em1å) 

ikke er tilpasset systemet for øv-1'ig 1 f.eks. hva (lydlig eller 

skriftlig) form eller bøyning angår), kunne en kanskje kalle 

lån i en synkronisk betydnin; (men bedre var det vel å kalle 

.det herming og reservere J.ån for den historiske betydningen), 

og det er vel noe slikt Faarlund og Hovdhaugen tenker på når 

de snakker om lån. Det so~~ J.-.istorisk sett er (kan være) et 

lån, er altså synkronisk seo::::: enten et fremmed element (del 

av utlånerspråket) eller e~ tjemlig element {del av låntaker

språket), og først når det siste er tilfellet, er (det histor

iske) lånet fullbyrdet. Rett nok kan det være vanskelig å slå 

fast akkurat når dette skjer, mao. hvilket av de synkroniske 

alternativene .som er tilfelle Lil enhver tid, ettersom dette 

kan variere fra bruker{gru.p?e) til bruker(gruppe), Hen i 

prinsippet e:t' det bare disse ;:o al terna ti vene, og dem må en

hver språkbeskl'ivelse ta stilling til. En må mao. avg.Pense 

systemet, emnet for beskrivelsen, Ved språkenheter som veksler 

fritt må en ta stilling til om begge elementene er hjemlige, 

slik at det dreier seg om en veksling (mellom enheter} innenfor 
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systemet - bruker-øens morsmål eller natu1•1ige dagligtale, eller 

om det ene er (synkronisk) fremmed, slik at det er tale om en 

vekslin~ mellom (enheter fra) ulike systemer, "kodeskifte11 , 

Spørsmålet om hvorvidt et visst språkelement er hjeml-ig 

eller .fremmed er det selvsagt bare brukeren av vedkommende 
enhet som kan avgjøre. Når så Fretheim påstår at /gu:lt/ og 

/gu:t/ o.l. (for han) er "equally good realizations", må vi 

bare- tro han på det. Her synes ·det å være uenighet mellom 
Fretheim på den ene sida og Faarlrmd/Hovdhaugen på den andre 

når det gjelder de spr_åklige fakta omkring (formene med) tjukk 

og tynn l (siden Faarlunds og Hovdhaugens innlegg er en reak

sjon på Fretheims må en tro at de snakker om de sanune fakta, 
selv om Fretheim bare uttaler seg på egne vegneJ mens Faar

lund og Hovdhaugen ut tal el' seg mer generelt, om den gruppa 
Fretheim representerer, altså brukere av det Hovdhaugen kaller 
11/l/-dialekten11 ). Mens Fretheim al t.så mener at former med både_ 

tjukk og tynn l hører til hans dagligtaleJ klassifiserer Faar
lund tynn l hos slike brukere som "lån11 (sannsynligvis i -den 
synkroniske betydningen 11fremmedelement 11 ), mens Hovdhaugen på 

sin side ikke vil kjennes ved den tjukke l'en som del av den 
språkforma det gjelder; han mener at brukere av Fretheims 

kategori bare bruker /t'/ 11 when imitating phrases from :r-dia

lects and in borrowings from such dialects 11 {med /b:~abok:sa/ 
som eks.). Oppfatter en Faarlund og Hovdhaugen synkroniskJ er 
de altså enige om at det i et tilfelle som Fretheims foreligger 
et kodeskifte eller en veksling mellom {elementer fra) ulike 

koder, men stri_des om hvilket element eller hvilket system som 
er det hjemlige og hvilket som er det fre1nmede, mao. hvilket 
system brukere av Fretheims type bruker: Er det riksmål med 

dialektinnslag, bl.a. {.former med) tjukk 1 (Hovdhaugen), eller 
er det dialekt med riksmålsinnslag, bl.a. {.former med) tynn l 
{Faarlund)? (Problemet meq._ å ·klassiFisere slike brukere språk

lig skal jeg komme tilbake til nedenfor, pkt. 4). 
Sjøl mener jeg at Fretheims beskrivelse bedre enn både 

Faarlunds og Hovdhaugens svarer til realitetene hos de aller 
fleste av de språkbrukerne det her er tale om. Jeg nekter 

selvsagt ikke for at det fins brukere som ser på former med 
tjukk l på samme måten som l{ovdhaugen og- på-alternatiVe former 

med tynn l slik som Faal'lund {altså som fremmedelementel'), men'· 

jeg tror ikke disse er representative for de som ofte veksler 



mellom former med tjukk og tynn 1 1 eller mellom riksmåls- oq 

dialektformer generelt. De aller .fleste av de språkbrukerne 

i Oslo og ellers på Østlandet som i likhet med Fretheim dag!:_; 
bruker former med både tjukk og tynn l (eller andre språkli~-e 

variabler), oppfatter verken den ene eller den andre av vari

antene som et fremmed eller "lånt" element. Det hadde også 
vært merkelig om en ikke var fortrolig med former som en bruker 

hver dag. De opphavlige danske eller danskpåvirkete formene _ 
riksmålet (i Oslo og ellers) tilhører nå morsmålet for titu

sener av nordmenn og utgjør slett ikke noe freJmnedelement i 
norsk (lenger). De er norske formel~ i den synkroniske betyd

ningen "former som b:cnkes av no:t'dmenn 11 , selv om de kan være 
iC.entiske med former som brukes i Damnark (slik itlentitet me!::..0r.-. 

former i ulike språk behøver jo slett ikke bety at et lån har 
foL'egått; det kan bare historiske kunnskaper avgjøre). Dette 
rna vi se i øynene, hvor smertelig det enn måtte føles for den 

historisk orienterte nasjonalist. På sanune måte e:t' "folke
målsformer" ingenlunde fremmede (lenger) for store deler av 
,-:e språkbrnkerne som sokner til riksmålet 1 særlig de yngre, 

sanune hvor det måtte skurre i ørene på dem som har sans fo:t' 
11 det rene sprog". I systemer av Fretheims type er verken tjukk 

eller tynn l fremmedelementer, begge hører med i systemet på 
like fot. Fretheim representerer altså en "/~/-dialekt" {dvs. 

et lydsystem som omfatte:t' /~/vsa. /1/) og ingen "/1/-dialekt" 
(dvs. et lydsystem der /f/ er et frenunedelement), Forskjellen 

mellom denne "/}/-dialekten" og det Hovdhaugen kalle:t' "/'!-/
dialekter" (dvs. øst- og nordnorske dialekter, f.eks. Oslos) 

er at mens /~/ i den første er fakultativ (til /l/ eller /r/) 
i de fleste av (men altså ikke i alle) de orda der lyden fore

komme:t' (kan forekomme), er dell obligatorisk (i alle orda der 
den forekommer) i den andre typen. Hao. er det som er invari

anter i noen (sosiale) grupper i Oslo, (frie) varianter .i andre 
grupper. synkronisk sett har vi ikke å gjøre med henholdsvis 

ublandete ("ekte, rene 11
) og blandete systemer (slik det for

holder seg historisk), men med henholdsvis (relativt) invaria
ble kontra (relativt) variable systemer. 

Dette gjelder også den frie variasjonen (blant visse grupper 
av språkbrukere) i Oslo generelt - det er ikke tale om noe 
kodeskifte, men om en veksling innenfor systemet, Det kan 

vel hende at det fins folk her i byen som er tospråklige og 

bruker riksmål og dialekt analogt med f.eks. bokmål og ny-
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norsk i skrift, al_tså som atskilte helheter og avhengig av 

pP.lgmatiske forhold. Hen det er iallfall ikke typisk for språk

t.~ruken hos de som· varierer språklig i Oslo. Det som ·~cl:'rmerker 

språkbruken hos disse brukerne, er nettopp at de ikke hol-der 

riksmål og dialekt fra hverandre som ulike systemer med hvert 
sitt bruksområde, men blander dem i ett system eller "knoter11 , 

som det heter på godt norsk (noe språkbruken i denne artik
kelen sikkert er et utmerket eksempel på), Det er helt vanlig 

å kombiner~ former som f.eks. ~og gata, eller omvendt, 

~ og gaten, eller å bøye ~ gate - gat~; få vil stusse over 
det. Og selv om variantene til dels kan være pragmatisk be
tinget, dvs. at den ene foretrekkes i en situasjonstype, den 

andre i en annen, brukes de stort sett om hverandre og uten 
:t'egler eller konsekvens og kan veksle i en og samme situasjon 

(stype). Det er vanlig, iallfall blant en mengde yngre men

nesker,. å vekslemellom .former som /da:l/ og /da:~/, ~ og 
~' gaten og gata, i en og samme situasjon eller tilmed i 
samme setning, uten at noen finner det påfallende. Hos slike 
brukere er det såleis tale om ett system, men det er et vari

abelt system, et system med stort slingringsmonn eller stor 
variasjonsbredde. Og variasjonen består vesentlig i en veks
ling mellom former som hos andre brukere er invarianter og 
tilhører ulike systemer, Om dette isolert og synkronisk sett 

e:0 et avvikende og lite funksjonelt forhold; så har det som 
de fleste andre ting sin naturlige historiske forklaring (se 

nedenfor, pkt. 6). 
4, Språklige avgrensnings- og klassi.fiseringsproblemer i Oslo. 

Den sterke variasjonen blant m<mge språkbrukere i 
Oslo skaper selvsagt problemer når det gjelder den språklige 

'.<lassifiseringen av disse brukerne og når det gjelder av

grensningen av riksmålet og_ dialekten i byE_~ andsyn~s hver- , 
andre. HVO:t.'dan skal en _f.eks. klassifisere· talere av Fret

heims type språklig? Snakker de riksmål eller dialekt, eller 
bruker de et 3. system- en blandin1 av de to .første? Etter 

min mening er det 3. alternativet (ennå) ikke atuelt; selv om 
en nok kan dele språkbrukerne i 3 grupper (de som bruker et 

konstant riksmål eller dialekt, og de som veksler mellom (for-· 
mer .fra) begge), kan en for tiden ikke snakke om et 3; system 
som svarer til (brukes av) den siste gruppa, 11knoterne 11 • 

Disse utgjør nemlig ingen språklig sett homogen gruppe, det 



50 

eksisterer :n;en fast språklig norm i denne gruppa. F.eks. 

har Fretheim o; jeg det til felles at vi veksler mellom riks

måls- og d.i-::.::_e:,t-former, bl.a. mellom former meC o:: uten tjukk 

l. Hen ikke på samme måte eller i samme grad; f.eks. bruker 

Fretheim i.Eelge sin artikkel i NTS 28 tjukk l i ord med opp

havlig /-rC./ (f.eks. ~), former som jeg sjøl aldri bruker 

(uten når jeg hermer eller går inn for å snakke dialekt), selv 

om jeg - i likhet med Fretl1eim - villig vekk b1~u~er /~/ i ord 

med opphavlig /-1/ (~, klo). 11 Knotet" kan såleis ikke -regnes 

som noen egen, selvstandig språkform, .forskjellig f:l'a både 

riksmål og dialekt, men som individuelle variasjoner innenfor 

de to tradisjonelle normene. 

Dette betyr at enhver språkbruker i Oslo, ogs~ "knoterne" 

- de som veLsler mellom riksmåls- og dialektformer - må klassi

fiseres som enten riksmåls- eller dialektbrukere, og at både 

riksmålet og dialekten i Oslo må defineres svært vidt og så 

å si 11 overlappG 11 hverandre. Dvs. en hel del former (som opp

havlig hwcte heillle i enten det ene eller det andre systemet) 

må regnes som felles for begge systemene. Det blir varianter 

innenfor hvert av systemene; vi får eldre og mer konstante 

("særmerkte 11 , 11 rene 11 ) varianter (tilsvarer språkbrukergruppe. 

l og 2 ovenfor) og yngre og mer skiftende ( "utjarnna", dialekt

eller riksmåls-påvirka) varianter (i brukergruppe 3 ovenfor). 

Blant disse siste vil en fimle alle mulige overgan?er mellom 

riksmål og dialekt, fra 99% det ene via 49-51% til 99% det 

andre. Det er, kort sagt, en jevn overgang mellom riksmål og 

dialekt, hvilket igjen betyr at grensa mellom riksmål og dia

lekt i Oslo blir svæ1't vanskelig å trekke. Hvor c.tidt skal en 

definere de to systemene andsynes hvel'andre? Skal en f, eks. 

regne (former med) tjukk l som et element i Oslo o:; Østlands

riksmålet (slik Faarlu:nd gjør), ellel' skal en regne slike former 

sorn et fremmedelement her (slik Hovdhauge:n og andre gjør)? 

Hva med en ka-regori som "hunkjørmn i riksmålet? Eller hvordan 

sk,Jl en skille mellom 11riksmålspåvirka dialekt" og det mot

satte? Dette a·rflenger selvsagt av hvilke språkli:;e ~:rekk 

(målmerker) er. vil regne som typiske el~er definerende (sær

merker) for riksmålet og dialekt andsynes hverandre. La oss 

derfor se på motsetningen mellom dialekt og riksmål der den er 

klarest, nemlig hos de (stort sett eldre) brukerne som bruker 

et relativt konstant språk, En vil der finne en temmelig 



stor og skarp S?~'Aklig motsetning, vesentlig avhengig av so
siale forhold (::: =..;-:-.Eunnsklasse), mindre av lokale (bydel), som 
gir seg utsla; ::._ '::'l.a. følgende (hoved-)skillemerker: 

·A Grammatiske {:;.orfologiske) kategorier: 
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Dialekt: 3-kje!E:.8system (m-f-n"} - :riksmål: stort sett tokjønns
system (e-n). De: fins noen få unntak(iallfall fakultativt) 

til riksmålsregelen når det gjelder·bøyning (i b.ent. - øya,· 

~o.l.) hos Ce ~leste talere. 
B Morfem-uttryf::i:: 

1. ·Rotmorfemer: 

a) dialekt: c::..Etong (sein, ~, ~~ ~eik, dau, røyk 
(subs t. ) ) - riksmål: monoftong (~, fet~ .bred, lek, 
død, røk), 

b) dialekt: /.J;/ (~, blod, Folk)~ riksmål: /l/. 
c) dialekt: /~/ (~, ~· gård) - riksmål' /r/. 
d) 3.p.pron.e!.t.f- dialekt: ~- ~- ·henner- riksmål: 

hun - henne. 
e) 3.p.pron.flt. -dialekt: dem/døm (dom) -riksmål: de-

8§/dem (t8s m3nge fakultative som oblik form), 
f) pret., sterke verb 2.kl, -dialekt: -øy-· (brøyt, krøyp, 

røyk) -·riksmål: -ø- (unntak: løy,.fløy), 

2. Affikser (bøyrtingsmorfemer): 

a) b.flt.m- Cialekt: -a (~, ~) -riksmål: -ene 
(hestene, bilene). 

b) b.flt.n- G~alekt: -a (husa, øra) -riksmål: -ene (~, 

~). Et par unntak i riksmålet (barna, be(i)na hos 
de fleste (::_:;så eldre)talere). 

c) ub.ent., s·l'akt m- dialekt: kløyvd·sv.m (bakke; måne

kjaka, ha~a) -riksmål: sv.m på -e. 
d) infiniti·,- dialekt: kløyvd inf. (dette-~) -riks

mål: inf. på -e. 

e) pret. og p~:cf. part. q.-verb - ?-ialekt ~ -.a· (kasta, kasta) 
-riksmål: -et. 

f) supinum·, s '::E:Yke verp -- dialekt: -i (med inf. vokal: 

finni, si~~~. bryti)- riksmål: -et (eller svaktformet; 

som regel r:1<:::S. vokalskift-e: ~' sittet, ~). 
Denne språklige motsetningen blant -en del, særlig eldre, bruk

ere er altså del·l'is utvisket blant andre, særlig yngre., som 
bruker former fra både høyre og venstre side- oy~nfor, Likevel. 
vil det hos de fleste talere være en overvekt av former fra 



den ene ellfn--- andre sida, slik at det skulle være mulig 4i 
klassifisere dem som enten (riksmåls?åvirkete}_ ~ialektbrukere 
eller: (dialektpåvirkete) riksmålsbru:<i?l'e. Når en-·skal prøve 
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a "':rekke grensa mellom riksmål og dialekt, må en selvsagt ta 
!:el?-syn til også denne gruppa brukere - de som beveger seg på 

t.e;ge 11 sidene11 , En må da avgjøre Om noen av særmerkene på den 
ene sida er så mye brukt av Folk som stort sett bruker former 
i'!"a den and1'e sida og som hører heime der at det synes rime

:ig å regrte vedkommende målmerke sorr. (3akultativ) del også 

i det·- andre systemet. Hao. om noen av riksmålsmerkene ovenfor 

o:;så brUkes (alternativt) av (~n større_ gruppe) folk som ellers 
3ruker dialekt, og omvendt, Eventuelle slike målmerker ville 
:.s. ikke være rene dialekt- eller riksmålsmerker {lenger).. men 
:ellestrekk for OslOdialekt og Oslori:i<smål, sely om de {frem
~eles) er.mest typiske for det ene eller andre syStemet i den 
forstand at de brukes mest, og av enkelte som eneformer, i det 
er;.e eller andre, 

En slik avgrensing bygger selvsagt på ens egen erfaring 
(:.kke minst ens egen språkform) og s~jznn, og alle vil derfor 
ikke trekke grensa likt. Her må en såleis være mer enn vanlig 
.Eorsiktig med generaliseringer. Personlig regner jeg meg 
dessuten, som nevnt innledningsvis, som riksmålsbi'Uker og har 
~a~e et overflatisk kjennskap til Oslo-dialekten. Jeg vil der
Eor nødig uttale meg om avgrensningen av denne overhodet, dvs. 
om hvilke riksmålsmerker som eventuelt er utbredt blant (yngre) 
dialektbrukere. Også når det gjelder riksmålet i Oslo finner 
,je; det ti'yggest å ikke gå inn på noen fullstendig avgrensing 
a~dsynes dialekten i byen (det er heller ikke hensikten med 
c.emie artikkelen). - l-1en det er vel ikke for mye sagt om en hev
der at en hel del av de målmerkene som ovenfor er klassiFisert 
scm "dialektsærmerk€r 11 også er velkjente og velbrukte blant 
(viSse grupper av) riksmålsbrukere. særlig finner jeg det 
rfmelig å regne 3 kjønn {pkt. A ovenfor) som- (fakultativ) del 
(::,;~å) av riksmålet i Oslo og på Østl3.r.det, iallfall som bøy-. 
hi~;sklasser (i b.ent.), kanskje ogsA som kongruensklasser. 
Kongruensmotsetning m-f (ei lue, lua mi - en hatt, hatten min) 
står kanskje ikke særlig sterkt her, men brukes iallfall fa
kultativt av temmelig mange (yngre) som ellers bruker typiske 
:Piksmåls.former, Og former som øya, geita, bygda, boka, gata, 

~' klokka, hytta, j_~ osv. er så mye brukt av riksmåls-



brukere (selv om de ofte veksler fritt med -en-.former) at det 

ville være en rent urimelig -:::rang definisjon av østlandsk 
::'iksmål å utelukke slike former. En måtte da enten regne dem 
som frenunedelementer ·eller (synkroniske) · lllållh i riksmålet, 

·· }yv;ilket de for en mengde riksmåls brukere slett ikke er, eller 

regne brukere av slike former som dialektbrukere. I så fall 
ville det ikke bli mange riksmålsbrukere her i byen, og de ville 

vesentlig være oldinger. 
Omvendt_mener jeg· at former som hu-~- henner (pron.), 

sitta (inf. ), 2i.!.!i:_ (sup.) og bruk av dem (pron.! .som subjekt
form er. å betrakte som eksklusive former i eller særmerker 
for Oslodialekten i forhold til Osloriksmålet, ettersom de 

som bruker disse formene, gjerne også bruker de andre målmerkene 
som ovenFor ble klassifisert som dialektsQ:>rmerke.r, s9-mtidig 
som de blir lite eller ikke brukt blant folk som e_llers brul<er 

riksmålformer. Når det gjelder (ordformer med) tjukk 1, er 
forholdet mer komplisert. For meg går det et skille mellom 
ordformer der tjukk l går tilbake på. opphavlig /~X>d/ og (der

for) kan variere /r/ (typen gård) på den ene siden og ord
former der tjukk l går tilbake på historisk /1/ og (derfor) 
kan variere med /1/ (typen dal, blod) på den andre. Etter min 
erFaring brukes den første typen stort sett bare sammen· med 

nokså eksklusive-dialektsærmerker, ffiens den siste også brukes 

sa®nen med riksmålssærmerker av mange. Jahr sier også (s. 9) 
at tjukk l i ord med .fakultativt /r/ bare unntaksvis forekommer 

på "Vestkantenu, Mens .former som /da:~/ såleis som .før nevnt 
må regnes som et (alternat.ivt) element i riksmålet (men et 

obligatorisk i dialekten), bør former ~om /ha:~/ (hard) etter 
mitt skjønn regnes utelukkende som et dialektsærmer}ce. Det 

er altså tjukk 1 og tjukk 1, fru Blom, også synkronisk sett. 

5) Tjukk l og stil. 
som tidligere omtalt neV?ler J?-.t: Faarlund ( "Working 

Paper·s". nr. 6) at ordformer med tjukk og tynn l har ulik kon

notasjon. Han sier ik;ke hvilke konnotasjoner de to typene 
~ar, og det er heller ikke så lett å beskrive, for det vari

erer nok mye, både individuelt og sosialt. Det fins en rekke 
ulike og til dels stikk motsatte syn på hvilken stir eller 
bruksverdi alternative former med tjukk .og tynn l. .har., Nå er. 

jo alternativene i dette til.felle identiske m_ed .invarianter 

fra to ulike sosiolekter i Oslo, her kJfl~JfJlekt og r~ksmål. 



54 

Ds som sjøl bruker formene som vu.:-'i.mter, er se~vsagt klar over 

i-: det fins grupper som ~ varierel' mell_om dem, hvem disse 

::~~;.:::pene er, _og hvilket alternativ je bruker. Den gemeine 

:":".~r.n i Oslo e.ller på _Østlandet vet_ utmerket _godt- at /hø:~/ 
e::-' en form soin brukes (som invari~~lt eller eneForm) vese~tlig 
::::.ant underklaSsen i byen samt pli ~andet, mens /hul:/ er. en 
-;·terklasSeform-_fra bye!l (samt standard- eller fellesform i 

s:<:dftspråket). Hovdhaugen er ("\VorkinfJ Papers" nr. 6, s. 4) 
:.r~r.e på denne innsikten hos språkbrukerne, som han kaller "a 

· .:·~_:r\damental asp~Ct of! -the pho!tOlC?gical competence of the spea-- · 

kers"·· Dette:_.kan en være enig i viss en med "competence" her 
.:orstår, ikke "l<jennskap til eget.språk", men· 11 kjennskap til 

::.:.-::res .spr~k Og·_ til.fOrhOldet mellom eget og andres språk". 

_.;:.:_så elem~nt~re språkg9ografiske (dialektologiske) og språk

s"::Jsiologiske kunnskaper, som de: fleste utvilsomt har mer eller 

rr.ir':dre av, avhengig av erfaring og interesse. Når mange regner 

.:::.riDer med tj~kk l som "folkelige" og .følgelig særlig bruker 

-:em når de- (bevisst elle:r ubevi-?st) ønsker å være·- 11folkelige 11 , 

er ~et fordi de er klar_ over at slike f:ormer .fortrinnsvis bru

f:es av 11folket". 
Den v·ariasjonen som vekslingen mellom tjukk og tynn l er en -

Gel av og som omfatter det aller meste av fri språklig var~a

sjon i Oslo,vil såleis av dem som bruker Variantene være asso

s:.<;;rt med hver.sine samfunnsgrupper, og synet på hver variant 

eller hVert va~iant-sett vil være bestemt av hvordan den enkelt€ 

. brukel'en _ser på_ vedkommende samfunnsgruppe. Former med tjukk l 

"fil f.eks-. oppfa-ttes som "udannete/grove/skjødesiøse/folkel-ige/ 

f.·te:i,dagslig~/e~deframme/tøffe 11 osv., avhengig av hvordan en 

-r..<rderer underklassen og---d~rmed underklassespråkett mens al-

- i'2_:rnati ve fo~mer ffied ty~n l betraktes som "dannet/fine/korrekte/ 

f·:zytidelige/s.ti:Ve/affekterte/jålete" osv .. , alt etter hvordan 

e~ ser på over~lassen og det som hører den til (dette avhenger 

.:::elvsagt igjer(av ens egen identifikasjon og gruppetilhørig

!.e: så vel -soin _av ens p·er-sonlighet). 

-E. Konklusjon. 

Det er såleis en særdeles innfløkt lingvistisk 

situasjon som rår i Oslo (og i større eller mindre grad også 

i andre norske byer, må en tro) og som bl.a. gir seg utslag i 

de variable forholdene omkring tjukk l, I et historisk per-
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spektiv er det klart at den st.ore spl~åklige variasjonen blant 

især yngre brukere i Oslo er et utsla;- av språkblanåing - det 
::.t de }o tradisjonelle talemålsnorr.tei:.e i byen, arbeiderklassellS 

dialekt· og bor#erskapets riksmål, e~ i ferd med å gå opp i en 
høyere enhet, et blandingsspråk, En slik blanding er heller 

ikke mer enn en kan vente på grunnlag av de geografiske og 
sosi~le forholdene i byen. Området er_ for lite og for fast 

sammenknY.tt.et kommunikasjonsmessig til å romme flere lokale 

systemer (dialekter), samtidig som de_t sosiale grunnlaget for 
den nåværende sPråkkløyvinga holder på å smuldre bort, Den 

sosiale avstanden mellom samfunnslaga blir stadig mindre, både 
økonomisk og kulturelt, og medlemmer av alle samfunnslag og 

~bydeler omgås dag-lig, og .får kjennskap til og blir påvirket av 
hverandres sPråk. Den sosiale utjamninga som er så typisk 
.for vår tid må nødvendigvis føre til språklig utjamning. så 

selv om .former med tynn 1 (hull, ~ Of3V. )_ som Faarlund på

peker historisk sett er lårit inn i norsk riksmål, (fra dansk), 
så kan en også si med Hovdhaugen at former med tjukk l (høl, 
sjøl ·osv.) er innlånt i riksmålet, nemlig på et seinere tids
punkt (vår tid) og fra Oslodialekten. Hens vi på 15-1600 tal

~et fikk et blandingsspråk mellom dansk (skriftspråk) og sør
østlandsk (talemål) - riksmåletj får vi nå et blandingsspråk 

·mellom riksmålet og sørøstlandsk på ny. 

Historisk sett er det altså klart at de nåværende språk
forholdene i Oslo ikke er noen varig tilstand. Oslo er, som 

(vel i svakere. grad) landet ellers 1 midt oppe i det som i språk
historiske framstillinger pleier å bli (og:i dette,tilfellet 
sikkert vil bli) beskrevet som en brytnings- eller overgangs

yeriode, - en ny synkopetid, om en vil. I_ dett.e tilfellet 
fl'a (en tilstand med) to systemer til (~n. tilstand .med) ett 

system. Denne prosessen må nødv~nq~gvis gå gjennom en peri-
ode med stort språklig slingringsmonn, stor valgfr~het og stor 

ustøhet og_ inkon?ekyens, før forhol_dene. atteD .f.år stabilisert 
seg og det har festnet seg en ny spr.3klig norm innenfor en 

større gruppe språkpruJ.:ere .. På det n.3v~ren,d.e stadiet i pro
sesse.n kan en .s_om nev_n_t neppe tale om noe slikt fellessystem 
i Oslo, noen synteseo av __ riksmål og dialekt; foreløEig er det 

bare tale om variasjoner innenfor de to gamle systemene i byen. 
Nå er det som kjent ikke lett å språ, ·især om framtida·. Men 
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fristende er det lell. En skulle vente at dell videre utyik-_ 

lingen vil gå i retning av at gruppa "knotere" sta~ig vil vokse 
på bel<o~tnirig a_v de gruppene som bruk:er et mer tradisjonelt 
riksmål· eller dialekt, ·samtidig s_om det etter hve.l"t. vil danne 

seg en fastere språklig norm innenfor den ~Ørstnevnte gruppa, 
slik- at den nåværen.de valgf:dheten kommer ned på et :r'imelig 

nivå. Hvordan dette: framtidige Oslomålet vil bl.i, er det .selv

sagt ikke mulig å si .noe om i dag. Hen mye tyder på at tjukk 

1 vil ha en sikker pfass i det, jf. f.eks. Ja.hrs undersøkelser, 

som bl.a. viser at cty·fleste grupper ungdom bruker tjukk l 
vesentlig mer enn de tilsvarende grupper voksne. 

Litteraiur som det er henvist tilt 

L. ~alaksrud: A Short Handbook o~ Ert~liSh Phonetics (1958) 
O,T...__Beito: Norske målf'øretekster (1967) 
c.Hj. Borestromt Innf'oring i sprogvidensknp (1958) 
Th. :F'rotheim: The t{orwegian .'.tetro:flex J•'.lap and the Concept of 

11 r-.-atural Glass" in Phonology (NTS 28,1974} 

Jan Faarltmd t .Some Rei<tctrks on the Phonological Status of' Retro

:flex Flap in :Castern Norwegian (Korking Papers in 

Linguistics,nr, 6,1971J) 

E, Hovdhaueen: A Hote on the Linglilistic Varåability of' th6 Retro· 

f'lex Flap in Easten-1 Norwegian !}/orldne P:.:>.I)ors in 

Lin,·:;-uistics,nr, 6,197h) 

·~.H. Jahr: L-f'onenet i Oslo bynRl (Norskrif't,nr, 1,1975) 
s. Kolsrud: Norsk ljodskrirt (1950) 
J-. Lyonsa Introdu'Vtion to Theoretical Linguistios (1971) 

o. Næst ~orsk grammatikk (1972) 
E, Sivertsena Fonologi (1967) 

J. Storm a Norsk Lyrl!'kri:ft med Omrids af' Fon~tiken (Not•veaia,}~8~ 

Re Theil Endresen: On Hetrof'lex Segments in :iorwegian (NTS Z8• 

1974) 
A, Vnnvika A Phonetic-Phonemic Aml.lysis of' Standard Eastorn 

Horllegian (N'rs 26,1972 og 27,1973) 

TI. Vogt1 Somo Remarks on Norwegian Phomomics (?-;TS 11,1939) 



- 57 -

SVAR OG KOMHENTAR TIL ERIC PAPAZIANS ARTIKKEL "OM 'TJUKK L' 
OG ANDRE RARE I,YDER 1' 

Av Ernst HAkon Jahr 

l-lydene i norsk har vært gjenstand for stor oppmerksomhet 

de" siste pår Ara. I· tillegg til de artiklene Er\c Papazian 

nevner i sin ~r'tikkel .(s, 2), har vi Otto Chl:-. ·DahlS ut

greiing om forholdet 1· Namsos bymål ( 11 ~ateraler i en trønder

dialekt11) i NTS 30, 1976, s. 1919-201,- og G.A. Tanner: 11 The 

use of the retroflex flap among children aged 12-16 in Oslo11
, 

i Norskrift 11, 1976, s. 9-63. 

Mitt eget bidrag, "l-fonemet i Oslo bymål" (Norskrift l, 1975) 

var på beskjedne 13 sider, og 5-6 av disse sidene har nå 

motivert Eri9 Papazian (EP} til å skrive en 56 siders artikkel 

som svar og utfylling (Papazian 1977), Jeg er glad for å ha 

vært med:på å avstedkonune en slik aktivitet, og EP skal hei takk 

for inngående kritikk av min artikkel. 

I det fØlgende vil jeg konunentere en del av de spørsmål EP 

reiser i sin artikkel og også konune med en mer generell kom

mentar til den måten EP i siste del av sin artikkel nærmer 

seg problemet med språkvariasjon i Oslo i sin alminnelighet. 

l. EP er opptatt av mitt forhold til fonembegrepet, Han 

skriver· at fonembe·gr.epet både er ~·særlig godt innarbeidet" 

og "særlig veldefinere' (s. 3) .' EP mener _tydeligvis også at 

det han oppfatter Som en "tradisjonell" fo.nemdefinisjon er den 

eneste meningsfylte måte å se fonemet 'på! Han skriver nemlig 

om "et fonem i 'tradisjonell' (dvs. meningsfylt) forstand" {s. 

19, mi uth.). 

Det EP mener med et "tradisjonelt" fonembegr_ep, er sjØlvsagt 

det som har sammenheng med minimale-par-prøva. Fonema blir 

etablerte ved hjelp av minimale par. Slik har også jeg gjort 

i en innledende bemerkning i min artikkel. Der skriver jeg 

at ut fra "tradisjonell fonologi" kan tjukk l etableres som 

eget fonem i Oslomål. Her bruker jeg al ts~ "fonem" slik EP 

Ønsker, Imidlertid var det ikke tjukk l som aleine skulle være 
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hovede11me for utgreiinga mi, men de fire forskjellige "l

lydene" jeg mente en kunne skille ut i Oslomål. Derfor er 
det at muligheten for etabl~:ting av tjukk l_ som eget fonem 

bare er nevnt innledningsvis. Derfor e~ det heller ikke feil • 
som gp trur, s. 37 - d~t at orda dal og mal (s. 3 i min 

artikkel) er transkribert [da::i] og [rna:~ og ikke @a:l] og 

[ma::t] ·.. (Når det gjelder kvaliteteJl av de ulike l-lydene, 

viser jeg til min artikkel i Norskrift .l, og til EP 1 S artikkel 

i dette nr. av NorskriftJ I den innledende bemerkninga er 
det snakk om tjukk l som et mulig fonem i motsetning til et 

tynn l-fonem, og da er det unødvendig å skille mellom de ulike 

allofonene i dette tynn l-fonemet. Det er jo ved sida av 

tjukk l disse allofonene artikkelen min gjØr greie for, og 

derfor ville det være å foregripe det som skulle kommei om 

j9g i innledninga hadde transkrib~rt slik EP trur var meninga~-

I denne forbindelse er det også på sin plass ·å korrrgere en 

annen misforståelse EP gjØr seg skyldig i. Han skriver (s. 

37) at jeg påstår at tynn l og tjukk l har kornpl~tær· distri

busjon (s. 13 i min artikkel). Det han bygger på, er dette: 

u [l] og rr] har komplementær. distribusjon. 11 l>len her er det

snakk om [1] , altså den dentale 1-allofonen, for nå er 1-

allofonene beskrevet og diskutert (i motsetning til i inn

ledninga til artikkelen). EP blander altså sammen når jeg 

snakker om, ikke tynn l genere~t, men en spesiell 1-alloion 

(som i ~ språksystem opplagt e~ i komplementær distribusj~n 

med tjukk l, men altså ikke i EP's, jfr. nedafor}, og når jeg 

først i artikkelen snakker om et l-fonem i _motsetning til et 

e'ventuelt tjukk l-fonem. Når EP derfor sier at "påstanden oni 

tjukk og tynn l som kombinatoriske varianter er opplagt gal 

og burde snart vært avgått en naturli9 dØd.'~ (s. 37), s! har 

det ingen ting med noe jeg har skreVet å gjøre. 

Når det så gjelder fonemdefinisjon~r generelt, er det det å si, 

at vi har ikke bare en eller få, men mange av dem. Når EP 

Ønsker å reservere sin definisjon som den eneste "meningsfylte", 

holder han som ikke-meningsfylt f.eks. de definisjonene som 

er-brukt av Daniel Jones (1962} og av Chomsky og ·Halle {1968). 

Om jeg skulle ønske å forsvare bruken av "fonem"-begrepet i ..rtil 

kelen min, kunne jeg med god faglig samvittighet si at EP burde 
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kunne tenkt seg muligheten av at jeg mente "systematisk 

fonem" (i 'l'G-terminologi, i motsetning til det jeg i inn

ledninga har kalt fonem i "tradisjonell fonologi"), og at 

realiseringa av retrofleks flap da skal forklaJ.-es med en· 

tjukk l-regel (jfr, Endresen 1974), Jeg kunne også henvise 

til Tanner (1976:16) som for sitt formål- slik som jeg -

fant å ville operere med tjukk l som allofon av l-fonemet. 

Det er i det hele tatt slik med fonem-begrepet at det blir 

brukt (kanskje uheldig?) slik det er tjenlig og hensikts

messig i forhold til det som skal beskrives. "Fonemet" er 

slett ikke så veldefinert og avgrensa som EP synes å mene. 

Hvordan skal vi f.eks. se på korte og lange vokaler i norsk? 

Er de å analysere som forskjellige fonemer, €11er er det et 

lengdefonem det er snakk om? Det jeg vil ha fram, er at "fonem" 

og "fonemanalyseu ikke skal være slik og slik (fordi det er 

det eneste "meningsfylte"), men at vi nytter begrep·a slik at 

de er tjenlige for en oppgava vi har satt oss. Og jeg hadde 

egentlig ikke (liksom heller ikke Tanner 1976) satt meg som 

den primære oppgave å greie ut om fonemisiteten til dC fire l

lydene. 

Hen når d€t er sagt, skal jeg være enig med EP i at jeg kanskje 

burde ha brukt et annet uttrykk enn "fonem" om de fire l

lydene. Det· ~ en fordel med en noenlunde fast begrepsbruk, 

og hvis· det er så at jeg har bidratt til uklarhet, er det i 

seg sjØl god nok grunn til b finne et annet begrep eller ut·· 

trykk til å dekke de fire lydene jeg beskriver i artikkelen. 

Dahl (1976:191f) kaller tjukk l for "lateral" sammen med andre 

l-lyder. Det han kanskje reises kritikk mot en slik bruk også, 

men Foldvik (1974:2) gir støtte til et slikt syn: Palatogra

fiske undersøkelser "shm-1 that there may be a 1<:-teral opening 

during the ballistic movement that the tongue makes for [rJ ." 
SjØl er jeg derfor frista til å følge Dahls eksempel. Jeg mener 

nemlig det må være viktig, når vi beskriver denne delen av 

språksystemet, å ta vare på den intuitive språkkjensla som 

språkbruker·ne har av at retrofleks flap er en (tjukk) l, og 

at lyden som sådan bØr beskrives og behandles sammen med (de 

andre) l-lydene. For å ma:r.·kere at en her tar omsyn til språk

brukernes intuitive språkkunn:::kap i beskrivelsen, kunne en 

kanskje rett og slett nytte uttrykket "l-lydene 11
• 
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2. Noe av det jeg la vekt på å få fram i min artikkel, var 

den utvikling som går for seg i forholdet mellom allofonene 

[1] og [J-] , og mellom [±] og [f] , Jeg hevda (s. 4) at 

[l l ekspanderte på beko,stning av [1] og [i] . ; BP tar. ik~e ' . . ' ' ' . ' ' . '' . ' 
h~lt stilling til dette i sin artikk~.l, ff)en det er tydelig 

at i hans murln er det langt mer av [1] enn det er hos meg 

(som representant for yngre brukere av Oslomål). Det EP 

forteller om sin egen språk~ige bakgrunn (s. 3), gjør det 

nokså sannsynlig at han (når det gjelder forholdet mellom 

[1] og[l] ) representerer et eldre språktrinn e~n det jeg 
• 

gjør. EP forteller at da han var sju år, lærte han Oslomål 

av mor si, som "bruker et mer konservativt riksmål enn meg" 

(s. 3). (Dette er vel forresten en nokså mager språklig bak

grunn når en vil bruke bare seg sjØl som informant i be

skrivelsen av Oslomål i dag?) Forskjellen i EP's og mitt 

system går klart fram om vi ser litt på EP 1 s skjema s. 10. 

EP setter der opp en "nokså grov oversikt'' over "hoved

stillingene for hver lydtype". Dette skjemaet passer over

hodet ikke for meg og min uttalemåte. (Siden jeg lærte å 

snakke blant lekekamerater på Vålerenga, er jeg så ubeskjeden 

å tru at jeg her kan uttale meg med litt større kompetanse når 

det gjelder yngre Oslomål.) A uttale lat, lot, ~osv. med 

den samme l-lyden (= [1] } som i Atle, handle og anlØp er helt 

fremmed for m~g. Jeg må anstrenge og konsentrere meg for i 

det hele tatt å få det til. I mitt system er l-lyden i lik, 

lat, låt, lur osv. den samme (::o: [1]} som i :tidlig (= [ti:~i] ) 1 

fille, mulig, og den samme som i ærlig, §_prlJq, _.!arlig osv. 

Derimot er l-en klart dental i handle, anløp, fatle osv. 

·Nå er det tydelig at EP har ei viss fØling med det nyere sys

temet også. Han sier nemlig at han er usikker når det gjelder 

forholdet mellom [l] og rl] , og han ser seg nødt til å markere 
• 

en del ord med spørsmålstegn for~li han ikke er sikker på 

hvilken l-lyd som brukes (s, 12). SjØl er jeg ikke i tvil i 

de orda EP har markert med spørsmålstegn, jeg bruker bare [;1 
her. 

En annen opplysning fra EP støtter også oppunder det synet at 

EP representerer et eldre system. Han finner nemlig (s. 19) 

å kunne slutte seg til rapportene Hans Vogt (1939) gir om [1] 



- 61 -

- [~] , og som jeg har brukt til å vise at tilstanden var 

annerledes den gang enn jeg kan observere i dag hos meg 

,.,sjøl .og andre yngre innfødte oslomålbrukere, A~.takelig 

ville Hans Vogt i ··1939 ha kunnet godta-hele EP's data

samling fra 1976, men disse dataene hØrer altså til et språk

stadium som Oslomål nå er i ferd med å forlate. EP spør 

(s. 17) om det er så at yngre Oslofolk "ikke bruker noen [1) 
(altså dental l, ehj) i det hele tatt", og det trur jeg er 

ganske nær sannheten (når vi ser bort fra poSisjonen etter 

annen dental, jfr. ova_for). 

EP hevder {s. 17) å representere "en betydelig gruppe brukere" 

m.h.t. fordelinga av [1] og [1], og det er uten videre rett . 
• 

Det yngre stadium, som jeg representerer, må være utvikla 

særlig etter siste krig, og da først og fremst i barne- og 

ungdomsgrupper. Siden EP ikke har lært Oslomål gjennom disse 

gruppene, slik jeg har gjort, er det fullt ut forklarlig at 

han representerer et fØrkrigsstadium (mens jeg representerer 

et etterkrigsstadium). Men sjølsagt er det store grupper av 

eldre og middelaldrende (og yngre som har lært språket direkte 

fra disse første) som framleis står på og representerer det 

eldre stadiet når det gjelder fordelinga av [1] - [1] . Og 
• 

at vi nå av EP har fått ei så grundig framstilling av dette 

stadiet, er svært verdifullt, Jeg mener EP's framstilling 

understØtter mitt syn at det har pågått og pågår ei språk

endring i Oslo der [1) ekspanderer på bekostning av r11 (og 

P:J ) . En skal være' forsiktig, sjølsagt, med å .spå for sikkert 

om utviklinga videre. Men slik jeg ser det, har EP med de 

dataene han har· lagt fram i artikkelen sin, styrka min an

takelse at Oslomål i framtida vil være uten dental ,l (med de 

nØdvendige unntaka som er nevnt ovafor). Når altså EP spør 

(s, 19) om det er påvist· "noen klar forskjell mellom eldre og 

yngre på dette punktet 11
, så inngår hans egen utgreiing om [1] / 

r~J -fordelinga som et viktig argument for at det er en slik 

forskjell mellom et eldre og et yngre system. (At en yngre 

språkbruker også kan representere det eldre systemet er sjøl

sagt. Det har å gjØre med hvordan og av hvem språkbrukeren har 

lært språket,) 
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3, Når vi er inne på slike diakrone spørsmål, kan det være 

"' på sin plass å svare på noe EP gjør:l.ttt morsom over når det 

gjelder min beskrivelse av tjukk l. Jeg hadde sk1·evet (s. 7) 

at å sette opp regler for vekslinga mellom tjukk l og de andre 

l-lydene "bare med en synkron betraktningsmåte synes svært 

vanskelig". EP tillater seg å være uenig i dette, fordi, 

som han ganske riktig bemerker, "før en kan si noe om ut

viklingen i et visst tidsrom, må en kjenne så vel utgangs

punktet for utviklingen {en tidligere tilstand) .sOm resul

~ av den" (s. 40), 

Joda, det er vel og bra, og jeg har tydeligvis uttrykt meg for 

knapt. Det skulle likevel gå fram av de eksempla jeg gir, at 

jeg mener hvert ord må listes opp og behandles for seg. Jeg 

trur ikke det er mulig å komme fram til strukturelle regler 

for denne·vekslinga i det nåværende (synkrone) systemet, og 

andres undersøkelser støtter meg i det, bl.a. EP's egen og 

Even Hovdhaugens (1974). Det eneste vi kan gjøre, er å lage 

ei lang liste med ord som kan ha, som ikke kan ha og som må 

ha tjukk l. Deretter trur jeg vi må gripe til språkhistoria 

for å få forklaringa på at de og de orda behandler tjukk l 

forskjellig i dag. 

(Av ord som må ha tjukk l, oppgir EP, i tillegg til en del av 
dem jeg haddemed i min artikkel, møl (subst..} og egennavtiet 
Ola. Jeg trur generelt at egennavn bØr holdes utafor ei slik 
liste, de har av forståelige gr~nner lett for å få en annen 
uttale enn den vi skulle vente. Jeg vil iallfall ikke ute
lukke den mulighet at navnet Ola også i Oslo kan bli uttalt med 
tynn l. Hen i tillegg til møl, som EP nevner, vil jeg nytte! 
høvet til å forlenge lista med disse orda: 

[b<(: J::vcttk] 1 subst. n. = tung gjenstand som er vanskelig å bevaqe, 
flytte på. 

(jJø:~inJ , subst. 

[aii:~jaJ, v. 

[h~~j-adaJ, subst. m. 

[hØ~ ja r~in] , subst. 

[knø:~], .subst. m. 

samling, særlig av krøtter. 

slå hardt, 

- felt på malt eller lakkert flate som ikke 
er dekt. 

i uttrykk som hØlie ned ~ regne kraftig, 
pøsregne~ 

kraftig regn, pØsregn. 

ynkelig, liten fyr. 

[mØ~ja], subst. f. {?)= rotete samling eller haug av mennesker. 
{''De lå. i snøen i ei (?) mølje.'') 



- 63 -

[pti.: ~o], \., ha samleie, {Tabuord.) 

[?~:~a], \', i uttrykk som_ pæle med= streve, slite, bale med. 

[smaJ'a J, subs t. .. m .. 

~~:~], subst. 

meng~e ( 11 hele smalan"), 

hold, innsatsvilje, utholdenhet. 

I alt omfatter lista dermed 22 ord. Den er vel ennå ikke 
fullstendig, men det kan likevel neppe være tale om at det 
er særlig rr.ange flere ord som må ha tjukk l i Oslomål.) 

4. Ellers vil jeg si som en generell kommentar til den siste 

og mer spekulerende delen av EP's artikkel, at den gir ut

trykk fc1· et syn på hva språkvitere skal./bør forske i for å 

være "reine" lingvister som jeg sjøl står nokså fjernt ifra. 

EP ønsker tydeligvis å ekskludere som (den "rein€"} språk

vitenskapen uvedkommende de "utenomspråklige" forholda (s. 

42) som etter mi mening kan gjØre oss i stand til å forklare 

den språklige virkeligheten bedre enn vi har kunnet i tidligere 

forskning. Jeg mener EP 1 s egen diskusjon (f.eks. s. 28f) 

viser at en rein systemintern beskrivelse ikke er tilstrekkelig. 

Den kan ikke på noen måte gjøre greie for den språklige virkelig

heten som omgir oss, slik vi (språkvitere) kan observere den og 

slik -(de vanlige) språkbrukerne intuitivt oppfatter den, Trur 

EP f.eks. at språkbrukerne vil følge han når han, p.g.a. 

"teorien", er nØdt til å oppfatte para gul/gu~ og bro/bru som 

forskjellige ord, og som "synonymer" på lik linje med TV/ 

fjernsyn og råne/galte? Når teorien tvinger EP til slike 

konklusjoner, er teorien utilstrekkelig. Kartet stemmer ikke 

med terrenget, og kartet er forelda. Jfr. også EP 1 s "stil"

diskusjon (s. 32f); som nærmest roper etter en språksosio-

logisk justering/innfallsvinkel. Legg f.eks. merke til alle 

de forbeholda EP ser seg nødt til å ta i denne konklusjonen 

{s, 33, mine uth.): "En kan såleis si at bruks- og stilvari

anter på e~ ·måte er komplementære, at de på sett og vis ikke · 

er (helt) frie, men (iallfall til dels) bundne, vel og merke 

ikke til spr8kstrukturelle forhold, men til språkfunksjonelle 

(pragmatiske)." Her ville EP hatt god bruk for en språk

sosiologisk forståelsesramme. 

Det er typisk at EP i det hele tatt ikke synes å være interes

sert i statistiske og språksosiologiske metoder og problem

stillinger når han diskuterer ulike typer av språkvariasjon. 
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Isteden bruket· han gode gamle pseudostatistiske uttrykk, som 

f.eks. "alltid": "Det fins folk som alltid bruker former som 

sjøl, sein 1 gata osv., liksom det fins folk som alltid sier 

~elv, sen, gaten osv." (s, 43). 

Hvis det er noe språksosiologien har lært oss, sa er det å 

være forsiktige med slike absolutte påstander. Hvor har EP 

dekning for å si at det fins folk som "alltid" sier sjøl, 

sein og gata, men som aldr'i (det fØlger jo av seg sjøl) sier 

selv, ~, og gaten? Dette synet, og bruken av pseudostatis

tiske uttrykk (jfr. Holm l976:113ff), er vanlig i tradisjonell 

målføregransking, men er nå verken teoretisk eller metodisk 

holdbart lenger. 

6. I forlengelsen av dette synet hevder EP (s. 44)- at en 

kan skille mellom tre grupper av "oslofolk", dvs. oslomål

brukere: De som bruker a) 11 relativt konstant" riksmål, ~ller 

b) tilsvat·ende konstant dialekt, og c) "knoterne". Til det 

er å si at TAUS-intervjua viser at det er i gruppe {c) språk

brukerne hører hjemme (mer eller mindre riktignok). EP er 

klar over at språkbruken til denne gruppa er vanskelig å gjØre 

greie for. Han skriver at språkbruken "synes særlig proble

matisk å beskrive" (s. 45), og ser fram imot ei tid da språk

bruken "atter" vil ha "stabilisert segn (s, 55). N:en vi har 

slett ingen holdepunkter for å tru, som EP gjØr (s. 55), at 

den "nåværende språkklØyvinga" i framtida vil endre seg til 

en mer stabil tilstand med mindre språklig veksling og "knot" 

enn vi har i dag. Denne vekslinga, "knotinga", som vi finner 

i dag, er en del av systemet slik det er, slik det har vært 

og slik vi må tru det vil være i framtida. Det er variasjon 

som er normalt i språket, og ikke - som målføregranskere og 

andre språkvitere ofte har framstilt det - enhet og stabilitet. 

(Jfr. Trudgill (1974:46): 1'Linguistic varieties, at least in 

urban areas, appear to be inherently variable as a rule rather 

than as an exception".) EP synes å ville vurdere en helt 

normal språktilstand i Oslo som unormal, og ser fram mot mer 

enhetlige og - for oss - mer lettbeskrivelige forhold. Dersom 

han hadde tatt seg tid til å studere litt av materialet fra 

TAUS i arbeidet med artikkelen, ville resonnementet og konklu

sjonene hans ikke behøvd å bli så luftige og lite konkrete som 
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de er blitt, Og jeg mener virkelig det er beklagelig _(og 

merkelig) at EP ikke har gått til det store materialet av 

talt oslomål som han der har hatt tilgang til. Det er greit 

nok med spekulaSjoner og teorier, men'her hadde.EP mul~ghet 

til å få prøvd noen av teoriene og hypotesene sine mot et 

stort og systematisk innsamla empirisk m.ateriale. Hadde 

EP gjort det, og samtidig tatt omsyn til språksosiologiske 

undersøkelser fra andre storbyer, trur jeg han ville ha 

revidert en del av de oppfatningene han nå gir til beste i 

artikkelen. Han ville f.eks. av TAUS-intervjua raskt ha 

oppdaga at det ikke er slik at "medlemmer av alle samfunns

lag og bydeler omgås daglig" (s, 55), Informantene i TAUS 

blei spurt direkte om dette, og det går klart fram av svara 

at det ikke forholder seg slik EP hevder. Jeg trur også EP 

hadde måttet revidere den oppfatninga at "den sosiale ut

jamninga (---) må nødvendigvis fØre til språklig utjamning" 

(s. 55, mi uth.). Hvordan har EP tenkt å belegge en så abso

lutt påstand? Slik ~ ser det, skulle vi vente at ~ tross 

~ en eventuell sosial utjamning vil de språklige forskjellene 

bestå (eller det vil skapes nye). Språket vil ikke slutte å 

fungere som gruppe-sosialt kjennemerke fordi om stadig flere 

får råd til bil og stereoanlegg. 

I det hele tatt burde EP tatt som forbilde den artikkelen av 

Even Hovdhaugen, som han ellers stadig refererer til. Hevd

haugen (1974} stiller opp tre "ideelle" dialektgrupper m.h.t. 

den bruken de antas å gjøre av tjukk l. Men, som Hovdhaugen 

sier, "people do not ahmys speak as we from a theoretical 

point of view may expect them to do. To cheque the theories 

outlined above" (mi uth,), undersøkte Hovdhaugen 4 av 

intervjua fra TAUS (s. 4f). Undersøkelsen viste at det var 

problematisk å opprettholde et skarpt skille mellom de dialekt

gruppene som var oppstilt fØrst i artikkelen, , Hovdhaugen . fant 

nemlig mange unntak fra det en skulle vente ut fra de ideelle 

og teoretisk oppstilte dialektgruppene. !æ stiller også opp 

teoretiske og ideelle størrelser (jfr. ovafor), men i mot

setning til Hovdhaugen, finner han det ikke nødvendig å prøve 

om teoriene holder mot et empirisk materiale. som jeg 

ser det, er denne mangelen en vesentlig svakhet ved EP 1 s 

artikkel. Men vi kan kanskje håpe på en Del Il? 
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PS 

På side 16 skriver EP at han ikke har funnet noe minimalt 
par til å belyse forholdet mellom rl1 og r~J . Jeg kan iall
fall gi han ett, som jeg trur må km,ne ~od!as også i hans 
system, nemlig: [p~:laJ (=perle} og ["pæ:-1:'.3] {l.v. 2 streve, 
bale med; 2. subst. ~. =stokk, staur). Nå er det så at sub
stantivet pæle også har forma rpæ:K iU i Oslo, men siden 
begge formene blir brukt (og som v&rb kjenner jeg bare til 
[pæ:raJ i inf.) har vi her et minimalt par der eneste for
skjellen er [~] og ro . 
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