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Forord

Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i fonetik og fonologi på bachelor-
uddannelsen i lingvistik på Københavns Universitet. Den bør tillige kunne bruges ved
universitetets sprogstudier. Og jeg håber at også audiologopæder og lærere i dansk – såvel
for udlændinge som for hørehæmmede – kan få gavn af den. Hovedvægten i undervisningen
på universitetet lægges på den artikulatoriske lydbeskrivelse og på fonologien. Begge
er nødvendige for at beskæftige sig meningsfuldt med en række sprogvidenskabelige emner
– teoretiske såvel som anvendte, fx universelle egenskaber ved lydsystemer, historisk
lydudvikling, sprogslægtskab, sprogtypologi, fremmedsprogspædagogik, børns tilegnelse
af modersmålet, logopædi og taleteknologi. Men bogen er ikke en generel indføring i
alle fonetikkens og fonologiens områder. Der er således ikke særskilte afsnit om hverken
talens akustik eller om perception. Og de seneste tiårs fonologiske teoridannelser er heller
ikke udførligt behandlet. Derimod er her en grundig beskrivelse af dansk fonetik og fonologi.
De læsere der skal beskæftige sig med fonetik og fonologi i videregående studier, vil
under alle omstændigheder være henvist til den rige engelsksprogede litteratur om emnerne.
Og dér er glimrende større fremstillinger der dækker hele fonetikkens virkefelt, jf. de
forslag til videre studier jeg anfører sidst i bogen. Jeg vil særligt fremhæve J. Clark &
C. Yallop An Introduction to Phonetics and Phonology; og dertil P. Ladefoged & I.
Maddieson The Sounds of the World's Languages som er en uvurderlig kilde til inspiration
og faktuelle oplysninger.

Viden og erkendelse om sprog opstår ikke i et tomrum, men dels i videreudvikling
af tidligere tiders erkendelser – i takt med at mængden af sproglige undersøgelser og
undersøgte sprog vokser, dels i diskussioner i samtiden om hvordan sproglige data bedst
forstås og beskrives. Denne bog er naturligvis også et stadium på en vej og repræsenterer
min syntese og mine ideer om hvordan emnerne bedst beskrives for nye læsere. På den
anden side er fonetikken og fonologien nu så gamle videnskabsgrene at der må siges at
være et stort fond af viden som er fælles gods, og hvis kilder ikke længere citeres. Meget
af hvad der står i de almene afsnit – dvs. kapitel 1-9 og 19-20 – har den karakter, bortset
fra oplysninger om de mere fremmedartede sprog, som jeg har hovedsagelig fra P. Ladefoged
& I. Maddieson The Sounds of the World's Languages, R. Lass Phonology, J. Laver
Principles of Phonetics og I. Maddieson Patterns of Sound, som igen bygger på en meget
lang række arbejder af en lige så lang række forfattere.

Kapitlerne om dansk er i meget højere grad en direkte afspejling af diskussioner der
har været ført i relativt nylige publikationer om dansk. Det gælder især kapitlerne om
stødet, trykket, stavelsen, konsonanter og diftonger (11-13, 15-16) som i udstrakt grad
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bygger på en række arbejder af Hans Basbøll og Jørgen Rischel, ligesom oplysninger
om tidligere generationers sprog til dels bygger på L. Brink & J. Lund Dansk Rigsmål.
Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Kapitel
14 om vokaler er skrevet hovedsagelig og kapitel 18 udelukkende på basis af mine egne
undersøgelser. I slutningen af hvert kapitel om dansk bringes en liste over arbejder som
enten danner baggrund for eller har direkte tilknytning til emnet.

Jeg er nødt til at tage et forbehold over for oversættelserne af ordeksemplerne fra de
mange fremmedsprog jeg omtaler. De fleste eksempler har jeg fra engelsksproget litteratur,
og oversættelsen fra engelsk til dansk er ikke altid entydig.

Bogen igennem refereres der til ‘de unge,’ til ‘min generation’ og den ‘ældre generation.’
‘De unge’ er født efter 1975. ‘Min generation’ er født mellem 1940 og 1950, og den ‘ældre
generation’ er lidt bredere, dvs. født mellem 1910 og 1940.

Jeg har fået meget beredvillig hjælp af flere kolleger. Peter Molbæk Hansen udarbejdede
en elektronisk baglænsordbog til mig ud fra opslagene i hans Dansk Udtale, som jeg har
haft stor nytte af. Hans Basbøll har kommenteret flere udgaver af kapitlet om stødet, og
Eli Fischer-Jørgensen har med stort engagement skrevet omfattende bemærkninger til
hele bogen. Jeg står i særlig gæld til Jørgen Rischel som – midt i sit feltarbejde – læste
den seneste udgave af manuskriptet og fra “et sted i Thailand” sendte mig særdeles
omfangsrige kritiske bemærkninger og opmuntrende kommentarer. Una Canger, Birgit
Hutters, Ole Kongsdal Jensen og Holger Juul har også givet mig gode ideer. Peter Holtse
har stillet nogle af sine tegninger fra N. Grønnum og O. Thorsen Fonetik for Sprogstuderende
til rådighed for mig. Gert Foget Hansen har lavet tegningerne efter mine røntgenbilleder.
De studerende som fulgte undervisningen i fonetik og fonologi i 1997 og 1998, udryddede
en del trykfejl. Preben Dømler og Otto Bertelsen har løst mange tekniske problemer med
scanner, printer og lydskriftsymboler. Svend-Erik Lystlund assisterede ved fremstillingen
af palatogrammerne. En særlig tak retter jeg til docent, dr.odont. Ib Sewerin, Københavns
Tandlægehøjskole, som stillede sin ekspertise og sit udstyr til rådighed for mig ved
røntgenoptagelserne og til tandlæge Preben Olesen som eksperimenterede med fremstillingen
af en ganeplade til mig.

Endelig takker jeg forlagsredaktør Helle Lehrmann Madsen for et ualmindelig behageligt
samarbejde.

København i marts 1998.

2. udgave
I anden udgave er kapitel 11 om stødet skrevet om i overensstemmelse med Hans Basbølls
nyeste forskning på området. Jeg er ham meget taknemlig for at have læst og kommenteret
det nye kapitel. Jeg skylder mange opmærksomme læsere af første udgave, især forsknings-
assistent Christian Jensen, forskningslektor Ole Nedergaard Thomsen, lektor Birgit Hutters
og Bendt Fjellum megen tak for at have gjort mig opmærksom på en række fejl og unøjag-
tigheder. Også tak til Naja Kühn Riegels som læste korrektur.

København i maj 2001.
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3. udgave
I tredje udgave er føjet et kort afsnit til om øret i kapitel 5 og korte afsnit om vokalers
og konsonanters akustik i kapitel 6 hhv. kapitel 7. Kapitel 11 om stødet er lettere revideret.
Endelig har jeg taget konsekvensen af de ændringer der er sket med sproget i anden halvdel
af forrige århundrede, og gjort analysen af de danske svækkede udlydskonsonanter lidt
mindre abstrakt.

Til tredje udgave har jeg udarbejdet en cd-rom med lydeksempler i det omfang det
har været muligt. De er markeret med et lille højttalersymbol, , i teksten. En del har jeg
selv indtalt. Det tyske skylder jeg Bernd Lászlop, Köln. Det portugisiske har Leonor Dias,
Julião, og António Almeida, Tavira,  indtalt. Det grønlandske indtalte Naja Trondhjem,
det estiske Merike Jürna og en del af det engelske skyldes professor Michael Fortescue.
Den fynske stemme tilhører professor Eli Fischer-Jørgensen. Enkelte eksempler stammer
fra materiale til undervisningen i lydopfattelse og transskription ved det daværende Institut
for Fonetik i 1970erne og 1980erne. Det meste er imidlertid fundet ved søgning i IPA
Sound Search (http://egow.org/search/). Ifølge personlig meddelelse fra ophavsmanden,
Peter Ladefoged, er disse lydeksempler ikke underlagt copyright, men er til fri afbenyttelse.

Jeg er  Hans Basbøll, Steven Greenberg, Jan Heegård, Birgit Hutters, Thomas Olander,
Jørgen Rischel, Erik Schmidt og John Tøndering taknemmelig for gode råd og meget
givtige diskussioner.

En særlig tak til Mark Borello for et smukt omslag. Sommerfuglene er hans idé. Deres
metamorfose fra larve til puppe til sommerfugl er blevet symbol for forandring. Her antyder
sommerfuglene de ændringer et talesignal undergår, fra at være et sprogligt budskab i
den talendes hjerne, til aktivitet i nervebaner og muskler, til en lydbølge i luften, til
svingninger i den lyttendes øre, til aktivitet i hendes hørenerve og til sidst til hendes hjerne
hvor det igen bliver til et sprogligt budskab.

København i februar 2005

Postscriptum om e-bogsudgaven i 2013: Lydeksemplerne til bogen, der tidligere fand- 
tes på en CD-rom, kan åbnes på denne adresse: 
http://www.lr-web.dk/akademisk/fonetik_og_fonologi/forside.htm. 
Du kan også hente hele CD’ens indhold ned på din computer som en zip-fil: 
http://www.lr-web.dk/akademisk/fonetik_og_fonologi/download/cd-rom.zip.
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KAPITEL 1

Indledning

1.1 Fonetik og fonologi

Sproget er billedligt talt en levende organisme, ikke en død maskine. Det tjener et formål,
og det bliver brugt. Det slides, og det fornyr sig. Det er på en gang et socialt fænomen
og noget individuelt. Det skal læres forfra fra grunden af hvert nyt menneske der fødes
ind i verden, men det kan kun ske i interaktion med andre. Det er i høj grad med til at
give mennesker identitet og knytte dem sammen i grupper, samtidig med at sproget og
stemmen er tæt bundet til det enkelte menneskes personlighed og selvopfattelse. Sprog-
udøvelse – som psykologiske, neurologiske og fysiologiske processer – er ufatteligt
kompliceret, og derfor er beskrivelsen af processerne heller ikke helt ligetil. Sprogudøvelsen
foregår ikke desto mindre – eller måske netop derfor – normalt uden bevidsthed om hvad
der er på færde, uden bevidst kontrol. Man kan også undre sig over at mennesker overhovedet
kan beherske mere end et sprog flydende, men to- eller flersprogethed er ganske almindeligt
i mange egne af verden hvor flere sprog og kulturer mødes og sameksisterer.

Alt dette taget i betragtning er det ikke mærkeligt at sprog ændrer sig, at der sker en
udvikling fra generation til generation; dels på grund af ydre påvirkninger – fx sprogkontakt
som følge af migrationer eller kultur- og handelssamkvem; dels også på grund af en iboende
tendens der skyldes sprogets væsen og brug. Ændringerne rammer alle sider af sproget,
både ordforrådet, betydningerne, syntaksen, morfologien og udtalen.

Det er også forståeligt at sproget og talen kan rammes af forstyrrelser hos det enkelte
menneske ved forskellige former for hjernelæsioner; ligesom sprogudøvelsen er følsom
for psykologiske faktorer som træthed, fuldskab, stress osv. Og det er ikke forbavsende
at indlæring af et nyt sprog er svær når man er nået ud over den alder hvor det kan foregå
ubevidst.

Fonetikken og fonologien studerer den lydlige side af sprogbeherskelsen og sprog-
udøvelsen. Fonetikken undersøger hvordan talen frembringes af taleorganerne (det
artikulatoriske aspekt), dens fysiske egenskaber (det akustiske aspekt), og hvordan talen
opfattes og forstås (det auditive eller perceptoriske aspekt). Fonologien undersøger
sproglydene som funktionelle og psykologiske størrelser, sammen med de processer der
fører til de konkrete lyde. Heri ligger bogens programerklæring eller formålsparagraf
sammen med en bemærkning om at fonetik og fonologi ikke er uafhængige videnskabsgrene:
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De er to forskellige aspekter af – eller synsvinkler på – talte sprogs lydlige side.
Den tankeverden og terminologi fonetikere og fonologer bevæger sig i, er fremmedartet,

og det kræver en betydelig indsats at sætte sig ind i emnerne. Programerklæringen og
bemærkningen til den vil derfor være lettere at forholde sig til når man har læst bogen
færdig. Men jeg kan antyde forskellen mellem de to anskuelsesmåder – fonetikkens og
fonologiens – ved et eksempel. Dansk, engelsk og fransk har alle en b-lyd, jf. dansk og
engelsk bank, fransk banque. b har visse egenskaber fælles i de tre sprog: Læberne lukkes
helt sammen, så der i et kort øjeblik overhovedet ikke slipper luft ud af munden. Men
omhyggelig nærlytning – eller fysiologisk og akustisk analyse ved hjælp af forskellige
instrumenter – afslører at i dansk er lyden altid ustemt, dvs. stemmelæberne svinger ikke
i dansk b. I engelsk er b ustemt når lyden står forrest eller sidst i et ord, som i bank, cab
‘bank, taxi.’ Den er stemt inde i et ord mellem to vokaler, som i rubber ‘gummi.’ I fransk
er b altid stemt, uanset stilling i ordet. I konkret fonetisk forstand er der altså tale om
forskellige b'er i de tre sprog. Men i mere abstrakt forstand, dvs. fonologisk, er der tale
om den samme sproglige størrelse: I alle tre sprog står b i modsætning til p, jf. bande,
pande, engelsk pull, bull ‘trække, tyr,’ fransk bon, pont ‘god (m), bro.’ I alle tre sprog
kan b stå foran l eller r i ordets begyndelse, som i blå, blue, bleu hhv. brun, brown, brun.
I ingen af sprogene kan l eller r stå foran b i ordets begyndelse: lbå, lbue, lbeu er umulige
ord i dansk, engelsk og fransk. De tre sprog har også en w-lyd der i konkret fonetisk forstand
er omtrent den samme. Men den har ikke samme funktion: I engelsk og fransk kan w stå
forrest i et ord, og der står den i modsætning til både b og v, jf. engelsk while, bile, vile
(udtales wajl bajl vajl) ‘mens, galde, nederdrægtig’ hhv. fransk ouaille, baille, vaille
(udtales waj baj vaj) ‘menighed, balje, er værd (konjunktiv).’ I dansk rigsmål forekommer
w ikke i begyndelsen af ord, bortset fra engelske låneord. Og den står heller ikke i
modsætning til b eller v. Tværtimod: w kan træde i stedet for b, som når skib udtales skiw;
w er den almindelige udtale i løve der imidlertid også, i distinkt udtale, kan udtales med
v. w er den eneste mulige udtale i tov, tove. Endelig viser beslægtede ord som bagværk
og bagt forbindelse mellem w og g. I en vis forstand har dansk ikke noget w. Det er ikke
en selvstændig størrelse på det abstrakte – fonologiske – niveau. w er en måde at udtale
enten b eller v eller g på, under forskellige betingelser. Der er regler der styrer forekomsten
af w i dansk. Med andre ord: den samme abstrakte størrelse (som b ovenfor) kan have
forskellige fonetiske fremtrædelsesformer i forskellige sprog, mens den samme lyd (som
w ovenfor) kan have forskellig abstrakt status i forskellige sprog.

1.2 Spredte sproglige iagttagelser som involverer fonetikken og fonologien

Tale- og skrivefejlene i dette afsnit kan alle forklares, dels med henvisning til almindelige
processer i taleproduktionen og -perceptionen, dels ud fra nogle specifikke lydlige forhold
i dansk og nogle ret nylige forandringer i udtalen. Lydudviklingerne og tendenserne i
sprogenes lydsystemer kan forklares med udgangspunkt i almindelige foreteelser ved
artikulationen, sammen med nogle begrænsninger som udformningen af vores tale- og
høreorganer medfører for lydfrembringelsen og lydopfattelsen. Skrifteksemplerne afspejler
forskelle i lydenes funktion i sprogene.
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Ortografiske eksempler gengives – ligesom ovenfor – med kursiv. Men lyde skrives
herefter mellem firkantede parenteser, [ ]; se nærmere kapitel 3.

fortalelser
(‘slips of the
tongue’)

Vi skal nu høre hende igen på gas ... nej, vi skal nu høre hende
igen på basgambe (Danmarks Radio; herefter DR)
Hyster ... historikeren Jytte Andersen ... (DR)
... en rigtig Embrandt ... ikke rettet, meningen var: en ægte
Rembrandt ... (DRTV)
Ved torsdagskonsaft ... torsdagskoncerten i aften ... (DR)
... Vadved ... Avedøre ... (DR)

stavefejl potrætter (Information)
en komplet madforsygning (Politiken)
gadekærret (Suzanne Brøgger i Transparence)
udviddet støtte (Information)
flot, fyrrig, fyrre (kontaktannonce i Politiken)
67 år og ingen guldgrubbe (kontaktannonce i Politiken)
suget på lappen (Jette Kjærboe i Albertines Fortællinger)
der skal trygges på knappen (instruktion ved kopimaskine)
jarker ÷40% (reklameskilt)
parkning af bohave (annonce i Søndagsavisen)

skrift og lyd Det er sjældent noget problem for danske børn at ord som bane
og bange skrives med det samme a-bogstav selvom de to a'er
lyder ret forskelligt. Hvis man bad en der taler ngwe (Came-
roon), om at prøve at skrive ordene, ville han sikkert foreslå to
forskellige måder at skrive a-lydene på, for i hans sprog adskil-
ler lydene ordbetydninger, fx [bæ b] ‘peber, menneske.’

Det er et problem for grønlandske børn at bruge bogstaver-
ne i og e hhv. u og o korrekt. Grønlandsk har ikke forskel på i-
og e-lyde hhv. u- og o-lyde, sådan som dansk har det. Grønlæn-
dere har derfor svært ved at høre og sige forskel på bogstavnav-
nene i og e hhv. u og o. Derfor beskriver de bogstavernes udse-
ende når de taler om dem; således: “i med prik over” (= i) og “i
med hul” (= e), hhv. “åbent u” (= u) og “rundt u” (= o). Grøn-
landske børn kommer i tvivl om fx pooq ‘sæk’ skal skrives med
“åbent u” eller “rundt u;” og hvordan er fordelingen af “åbne
og runde u'er” i uugooq ‘hornugle’? Skrives seeq ‘tundrapil’
med “i med prik over” eller med “i med hul”? Osv. Vokalerne i
seeq og siit ‘pilekrat’ hhv. pooq og (første stavelse i) puukullak
(en ulkeart) lyder meget forskellige for danske øren, men fra et
grønlandsk synspunkt er disse lyde de ‘samme.’ Dvs. bogsta-
verne e og o er for grønlændere overflødige, og de giver grøn-
landske børn staveproblemer.
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internordisk
sprogforståelse

Ikke alle ord hedder det samme på svensk og dansk, jf. de
kendte eksempler: da. rolig = sv. lugn; da. morsom = sv. rolig
o.m.a. Men bortset fra det kunne man tro at svenskere og dan-
skere ville forstå hinanden indbyrdes. Ikke desto mindre foregår
mange dansk-svenske møder på engelsk! Danskere ynder at
skyde skylden for det på svenskerne og mener at svenskerne
ikke kan forstå dansk. Svenskernes vanskeligheder med dansk –
hvis vi nu antager at den manglende forståelse kun går den ene
vej – kan forklares især med henvisning til nogle generelle
svækkelser af konsonanter der har fundet sted i udtalen af
dansk, i udlyd og i ubetonet stavelse.

tendenser i
sprogenes lyd-
systemer

I sprog der har både oralvokaler og nasalvokaler, som yoruba
(Nigeria) og fransk, fx fransk [m] main ‘hånd,’ er der næsten
altid færre nasale end orale vokaler.

Ingen sprog har rundede fortungevokaler, som [y ø], uden
også at have urundede fortungevokaler, som [i e].

Mange sprog har – mindst – to serier af lukkelyde, fx en se-
rie ustemte, [p t k], og en serie stemte, [b d ], men uhyre få
sprog har mere end en serie nasalkonsonanter, [m n ].

De fleste sprog har såvel ustemte som stemte lukke- og
hæmmelyde, som [p b] og [s z], og i mange sprog er der flere
ustemte end stemte.

lydlige korres-
pondenser og
udviklinger

tysk also ~ dansk altså
tysk Himbeere ~ dansk hindbær
dansk kirke ~ engelsk church
engelsk horse ~ dansk ros (krikke, øg)
ældre dansk dennem, hannem  nudansk dem, ham
arabisk Al Hamra ~ spansk Alhambra
oldengelsk æ

_
mtig

.
  moderne engelsk empty

afvigende ud-
tale

En udlænding der hos en tobakshandler bad om [ti vi kis],
fik 10 Viking, ikke de 20 Kings han troede han bad om.

En islandsk studerende endte som regel i Frederiksgade når
han i taxa skulle hjem til Fredericiagade. Han udtalte nemlig
adressen med tryk på første stavelse, sådan som man ville gøre
på islandsk. Da han fandt på helt at udelade de første to stavel-
ser og sige Riciagade, gik det bedre.

Udlændinges vanskeligheder med dansk udtale skyldes i
stor udstrækning forskelle mellem lydsystemet og udtalevaner-
ne i dansk over for modersmålet.

Bogen skal levere det redskab der skal til for nærmere at forstå hvad der er på spil i alle
disse eksempler.
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Der tales mellem 5000 og 6000 forskellige sprog i verden. Usikkerheden ligger bl.a.
i at man kan trække skellet noget forskelligt mellem hvad der er forskellige dialekter af
samme sprog, hhv. hvad der skal regnes for forskellige sprog. Af disse mange sprog er
kun knap 400 velbeskrevne i fonetisk og fonologisk henseende. Så når jeg siger at dette
eller hint fænomen kendes i så og så mange procent af verdens sprog, skal det naturligvis
forstås således: Fænomenet kendes i så mange procent af de beskrevne sprog i verden.



1  Danskere har imidlertid en vane som udlændinge studser over, med at sige eller hviske ja
på indadgående luft som tegn på at man følger med og samstemmer i hvad den anden siger.

KAPITEL 2

Talelydenes artikulation og fonetiske klassifikation

Skematisk og som rent fysisk fænomen kan tale beskrives som en kæde af signaltrans-
formationer hvor aktivitet af én type successivt forvandles til aktivitet af en anden type,
jf. fig. 2.1. Aktivitet i hjernen bliver til aktivitet i de motoriske nerver som styrer taleorga-
nerne: neuro-kemisk aktivitet. Det forårsager spændinger og bevægelser i taleorganernes
muskler: mekanisk aktivitet. Taleorganernes bevægelser afstedkommer en lydbølge: akustisk
aktivitet. Lydbølgen forplantes gennem luften til den lyttendes øre og sætter hans tromme-
hinde i svingning: mekanisk aktivitet. Trommehindens bevægelser forplantes til det indre
øre. Her omsættes de til impulser i de sensoriske nerver der leder signalet til hjernen hvor
det bearbejdes sprogligt: neuro-kemisk aktivitet. Taleorganerne er også afbildet på modtager-
siden fordi det er muligt at lytteren i identifikationen og tolkningen af det indkommende
talesignal også bruger sin viden om hvordan han selv ville frembringe et lignende auditivt
input (motorisk tolkning). Tilsvarende plejer man i beskrivelsen af talt sprog at tale om
det lingvistiske, det artikulatoriske, det akustiske og det auditive el. perceptoriske niveau.

Lydbølgen som transmitterer talesignalet fra den talende til den lyttende, består af
meget hurtige og meget små ændringer i det atmosfæriske tryk der opstår og udbredes
når luftpartikler bringes i svingninger. Den kraft som bringer luftpartiklerne i svingninger
er – når det drejer sig om talelyde – en luftstrøm. Og selvom der er andre måder, andre
luftstrømsmekanismer, at lave talelyde på, som behandles i 7.6, er den absolut primære
energikilde i al tale den luft der strømmer ud fra lungerne. Man kan tale på indadgående
luft til lungerne, men talen bliver klangfattig, det er anstrengende i længere passager,
og der er ingen sprog der udnytter den mulighed systematisk i normal kommunikation.1
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Figur 2.1  Talesignalets vej fra den talende til den hørende

på vejen ud fra
lungerne passe-
rer luften stem-
melæberne

Hz

Stemmelæberne, som er placeret i struben, kan være indstillet
til at svinge eller ikke svinge. Når de svinger, frembringes
stemte lyde, som [i a m l]. Svinger de ikke, bliver lydene
ustemte, som [f s].

At stemmelæberne svinger, indebærer at de skiftevis lukker
og åbner for luftstrømmen. Ved hver åbning sendes en lille
mængde luft ud fra lungerne og puffer til den luft der befinder
sig i talekanalen, dvs. svælg- og mundhule frem til læberne og
næsehulen frem til næseborene. Det lille puf får luften der står i
talekanalen, til at svinge med, give genlyd el. resonans. Reso-
nanssvingningen dør hurtigt ud, men for hvert nyt puf sættes en
ny svingning i gang, og resultatet er en vedvarende klang med
en tonehøjde som svarer til den hastighed hvormed stemmelæ-
berne åbner og lukker, altså stemmelæbernes svingningstal, fre-
kvensen. Den måles i svingninger per sekund, kaldet Hertz, for-
kortet Hz.

Resonansens præcise karakter – som bestemmer klangen,
lydbilledet – afgøres af luftsøjlens længde og form, og dén be-
stemmes af talekanalens udformning, dvs. af tungens, ganesej-
lets og læbernes stilling. [i y u a m l] er stemte lyde der lyder
forskelligt indbyrdes fordi de artikuleres forskelligt: Tunge, læ-
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ber og ganesejl indtager forskellige stillinger; talekanalen, og
dermed den svingende luftsøjle, har forskellig form, og reso-
nansen er derfor forskellig.

Ved ændringer i afstanden mellem stemmelæberne og ved
ændring af spændingen i selve stemmelæbemusklerne fås æn-
dringer i stemmelæbesvingningens karakter, fra meget luftfyldt
(‘breathy voice’) over modal (normal) stemme til meget kom-
primeret (‘creaky voice,’ knirke-) stemme. Disse forskelle ud-
nyttes distinktivt, dvs. betydningsadskillende, i visse sprog. Det
danske stød som i [hus vil] hus, vild kan beskrives som en
art knirkestemme, som jeg – i mangel af bedre – noterer med
symbolet for glottalt lukke, [], blot mindre og hævet, [].

Svinger stemmelæberne ikke, og er de åbne, strømmer luf-
ten kontinuert op i talekanalen, og lydfrembringelse forudsætter
da at luftstrømmen på vejen ud møder en hindring i form af en
indsnævring ved tunge eller læber. Når luftstrømmen skal pas-
sere en indsnævring, bliver den turbulent hvad der giver uregel-
mæssige, dvs. ikke-periodiske, svingninger som af øret opfattes
som støj. Turbulensen/støjkilden virker som igangsætter af en
medsvingning af luftsøjlen i talekanalen. Støjens præcise karak-
ter bestemmes også her af talekanalens form; den er afgørende
for hvor støjen dannes, jf. [f s] som dannes ved hhv. læberne
og tænderne.

Stemmelæbesvingninger og støj kan kombineres, fx [v z].
Stemmelæbernes stilling er også afgørende for om lukke-

lyde som [p t k] bliver aspirerede, dvs. pustede, eller ej. Er
passagen mellem stemmelæberne bred efter at mundlukket er
opløst, bliver lyden aspireret, som i [pel] pille. Delvist åbne
stemmelæber kan svinge – om end med mindre amplitude (ud-
sving), og stemte aspirerede lukkelyde kendes i en række in-
diske sprog.

luftstrømmen
passerer gane-
sejlet (velum)

Er ganesejlet hævet, spærrer det for luftens passage gennem
næsehulen, og lyden bliver oral, som fx [i a u p s l]. Er gane-
sejlet sænket, kan luften passere ud gennem næsen, og lyden
bliver nasal, som fx [m n] og [], jf. fx fransk [s] sang
‘blod.’

luftstrømmen
passerer til
sidst læberne

Talekanalens udmunding kan gøres større eller mindre ved
læbernes aktivitet. Er læberne rundede fremad, som ved [y ø],
mindskes udmundingen, og talekanalen forlænges også lidt;
resonanssvingningen ændres derfor og dermed lydbilledet.
Rundede lyde forekommer mørkere end urundede lyde, alt an-
det lige, fx [y] vs. [i].
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i talekanalen
dannes for-
skellige typer 
indnævringer
på forskellige
steder

Med tunge eller læber kan man helt spærre for luftens
passage og danne lukkelyde, fx [b d ]. Man kan danne en
indsnævring for luftens passage der forårsager turbulens og
dermed støj: i hæmmelyde eller frikativer, fx [f s]. Kombina-
tioner af lukke fulgt af hæmme er affrikater, fx [ts t], som i
tysk Zahl ‘tal’ hhv. engelsk church ‘kirke.’ Lukkelyde, hæmme-
lyde og affrikater kaldes under et for obstruenter: De hindrer
luftens fri passage.

Med lukke et sted i mundhulen og fri passage gennem næ-
sen fås nasalkonsonanter, fx [m n].

Lateraler er lyde der har kontakt mellem tunge og gane
langs med tungens midterlinje, men passage for luften lateralt,
dvs. langs den ene af eller begge tungens sider, fx [l].

r-lyde:
Vibranterne har skiftevis kortvarigt lukke og åbning, fx

snurret tungespids-r, [r], som i italiensk rosso ‘rød.’
Usnurrede r-lyde er vanskelige at karakterisere entydigt ud

fra deres artikulation, så det må vente til 7.4.3.c.
Lateraler og r-lyde sammenfattes under fællesbetegnelsen

likvider: De lader luften flyde. Nasalkonsonanter og likvider
danner tilsammen lydgruppen sonorante konsonanter, dvs.
klangfyldige konsonanter.

Med fri passage igennem talekanalen dannes vokaler som
adskiller sig indbyrdes ved forskellig tunge- og læbestilling.
Vokaler er naturligvis også sonorante lyde. Jeg finder det imid-
lertid praktisk at kunne bruge termen ‘sonoranter’ alene om de
sonorante konsonanter. Når der er brug for at henvise til sono-
rante konsonanter samt vokaler under ét, taler jeg om ‘sonoran-
te lyde.’

Dette er – i grove træk – de principper der ligger bag alle menneskers taleproduktion
i alle sprog. Det er de menneskelige muligheder for at frembringe talelyde. De lægger
rammerne for en række universelle egenskaber ved alle sprogs lydsystemer (se dog 7.6
om andre luftstrømsmekanismer). Men inden for disse universelle rammer findes samtidig
en fuldstændig forbløffende forskellighed – set fra et etnocentrisk europæisk synspunkt
– i hvad verdens 5000-6000 sprog kan rumme i deres lydinventarer, og hvilke lydlige
kontraster de udnytter i talekommunikationen. Principperne for lydfrembringelse er samtidigt
dimensioner i den artikulatoriske beskrivelse.

Det er målet at beskrive alle de lyde som fonetikken til dato har konstateret at man
bruger til at skelne ord med i verdens sprog – selvom de ikke alle behandles lige udførligt.
Men jeg gør en indskrænkning: Lydene beskrives som de lyder i citationsform, dvs. i
distinkt udtale, som når man læser ordbogsopslag op. Variationer i lydenes egenskaber
som skyldes ændringer i stillag og taletempo, ses der bort fra.

Det kan i de følgende kapitler om lydskrift og beskrivelsen af enkeltlyde se ud som
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2  Denne opfattelse af lydene som perler på en snor er givetvis meget beroende på alfabet-
skriftens lineære karakter. Sprogbrugere som ikke er vokset op med alfabetskrift, kan tænkes
at have en anden opfattelse af hvordan ord er sat sammen lydligt. Det er forhold som er svære
at undersøge empirisk. En slags evidens for enkeltlyde som en psykologisk realitet er de hyp-
pige fortalelser hvor de(n) første lyd(e) i to ord eller stavelser bytter plads, som fx gasbambe
for basgambe; eller børns hemmelige røversprog der på samme måde bygger på ombytninger
eller indskud af lyde, som når Cola bliver til kok-o-lol-a. Jeg kender ikke til undersøgelser af
fortalelser eller røversprog i ikke-skriftfæstede sprog, eller i japansk og kinesisk, der ikke har
alfabetskrift. Hvis ingen af fænomenerne kendes i sprog uden alfabetskrift, kan man tvivle på
enkeltlydenes universelle psykologiske realitet. På den anden side kan man så undre sig over
hvordan det overhovedet gik til at noget samfund nogensinde fik alfabetskrift, og over alfabet-
skriftens kolossale succes, også når det gælder skriftfæstelsen af hidtil skriftløse sprog.

om lydene i talen følger lineært efter hinanden som perler på en snor, som klart adskilte
enheder, statiske tilstande med abrupte overgange imellem. Det svarer måske meget godt
til en psykologisk realitet hos sprogbrugerne,2 men det er temmelig langt fra den faktiske
fysiske virkelighed. Fonetiske undersøgelser af enhver art viser nemlig at nabolyde gensidigt
påvirker hinanden, låner af hinandens egenskaber, sådan at der artikulatorisk og akustisk
ikke kan trækkes entydige og veldefinerede grænser mellem segmenterne (enkeltlydene).
Men i kapitel 6 og 7 beskrives lydene i en idealiseret form som om hver lyd udgår fra
og vender tilbage til taleorganernes hvile- eller neutralstilling. Beskrivelsen af dynamikken
i taleproduktionen gemmes til 8.2. Det kan også se ud som om afgørelsen af hvad der
er én lyd, kan træffes entydigt. Det kan man imidlertid ofte ikke, ikke på rent fonetisk
grundlag; man må inddrage fonologiske kriterier.

Der er fænomener ved talen som ikke godt lader sig indpasse i den skematiske oversigt
ovenfor. Det er de ikke-segmentale fænomener, tryk, tone og intonation. De behandles
i kapitel 9.



1  Den der om disse eller andre eksempler ikke føler sig dækket ind af min påstand om udta-
len, skal først huske hvilken form for dansk der behandles her: unge middelklasse-københav-
nere når de taler distinkt, men ikke overtydeligt. Dernæst skal man – såvidt det er muligt –
iagttage udtalen når man taler flydende og sammenhængende, ikke når man ‘bogstav-udtaler’
som i en dansk-diktat til en yngre skoleklasse eller en udlænding. Er man stadig uenig, er det
muligt at man udgør en undtagelse fra flertallets udtale.

KAPITEL 3

Lydskrift

Lydskrift er et værktøj, et nødvendigt middel til at meddele sig skriftligt om udtale. At
lytte og transskribere er en færdighed. Det er en færdighed som kan trænes og opøves,
og som i øvrigt også skal holdes ved lige.

Næsten alle sprogstuderende har stiftet bekendtskab med lydskrift i form af udtale-
angivelser i ordbøger. Dér er det nødvendigt af to grunde: Ortografien er sjældent fuld-
stændig lydret inden for et sprog – dvs. samme bogstav eller bogstavforbindelse står ikke
altid for samme lyd, og desuden kan de samme bogstaver eller bogstavforbindelser ofte
stå for forskellige lyde i forskellige sprog.

Dansk har usædvanlig stor uoverensstemmelse mellem skrift og lyd. Det skyldes til
dels at vores skrivetradition er gammel, og at udtalen i tidens løb har ændret sig meget.
Vi har eksempelvis fire forskellige ord der skrives forskelligt vær! værd, vejr, hver, men
som udtales helt ens, [væ].1 De er homofoner. Omvendt står lyst for tre forskel-
lige udtaler og betydninger, [lysd lysd løsd] ~ ikke-mørkt, skinnet (vb), begær. De
tre er homografer. Et ofte citeret eksempel fra engelsk er bogstavforbindelsen ou som
kan udtales på i alt otte forskellige måder, som i ordene through [u], bought [], trough
[], tough [], could [], though [w], plough [aw], borough []. Den dårlige
korrespondens mellem skrift og udtale i dansk og engelsk gør at danske og engelske børn
er væsentligt længere om at lære at stave end fx spanske og tyrkiske børn. Ord der både
skrives ens og lyder ens, kaldes homonymer, fx [b] bakke der ifølge Ordbog over
det danske Sprog har over et dusin (mere eller mindre) forskellige betydninger.

Eksempler på bogstaver med forskellig lydværdi i forskellige sprog er talrige. j står
for [j] i dansk, som i ja; [d] i engelsk, som i just ‘netop;’ [] i fransk, som i jour ‘dag;’
[x] i spansk, som i Rioja. ch står for [] i fransk, som i chance; [t] eller [k] eller [] i
engelsk, som i choose, chalcid, champagne ‘vælge, lille snyltehveps, champagne;’ []
eller [x] i tysk, som i ich, acht ‘jeg, otte;’ [t] i spansk, som i mucho ‘meget;’ osv.
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2  The Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge University Press,
1999; se nærmere www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html.

Der er altså brug for en måde at skrive på, så lydværdierne kan aflæses entydigt, uanset
hvilket sprog der skrives, og uanset læserens sprogspecifikke forventninger til symbolernes
udtale. Ligesådan kræver feltarbejde med ikke-skriftfæstede sprog et lydskriftalfabet med
symboler der defineres uafhængigt af noget bestemt andet sprog. Det er uhyre vigtigt
for enhver der skal beskæftige sig med sprogs lydlige side, at kunne lydskrive, transskribere,
og selvfølgelig også læse lydskrift. Transskriptioner er ofte de eneste data man har adgang
til eller kan formidle videre til andre, den eneste kilde til oplysning om et sprogs udtale.
Så meget vigtigere er det derfor også at transskriptionen er pålidelig. Forskellige fonetikere
udvikler ofte hver deres egne lidt forskellige konventioner i form af lette omdefineringer
af lydskriftalfabetets symboler, så de kan anvendes uden for voldsom brug af modificerende
diakritiske tegn i det sprog der arbejdes med. Det er derfor også væsentligt at man gør
tydeligt opmærksom på sådanne konventioner.

En afgørende faktor i udviklingen af lydskriftpraksis er lydskriftens formål: fx til brug
i ordbøger, i sprogundervisningen, i forskningen, i klinikken. Og i nogle sammenhænge
er en grov lydskrift tilstrækkelig, mens den må være mere fintmærkende til andre formål,
jf. nedenfor. Lydskriften kan også være farvet af funktionelle systematiske hensyn. Det
er fx det der gør at jeg noterer de to vokaler i lommer forskelligt, [lm], selvom de
kan lyde helt ens. Men den ubetonede vokal – som er resultatet af en fusion af -er, hhv.
re-, hhv. -rer – har meget større variationsbredde end den betonede vokal hos en og samme
taler; derved adskiller den sig fra vokalen i den betonede stavelse.

Der findes kun ét internationalt anerkendt lydskriftalfabet, The International Phonetic
Alphabet, forkortet IPA. Det er det jeg anvender i denne fremstilling – med enkelte modi-
fikationer som det vil fremgå nedenfor. Det er udarbejdet af The International Phonetic
Association og findes beskrevet i en bog.2 Alfabetet er senest revideret i 1993 og opdateret
i 1996.

For en del sprog er der udviklet nationale systemer som er specielt egnede til at lydskrive
sprogenes dialekter med. Sådan et har vi også i dansk. Det er Danias lydskriftalfabet.
Det er det man finder anvendt i de fleste fremstillinger på dansk om dansk, således også
i Lars Brink og Jørn Lund Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik
på sociolekterne i København, og i Lars Brink et al. Den Store Danske Udtaleordbog.
Peter Molbæk Hansens udtaleordbog, Dansk Udtale, betjener sig af en blanding af Dania
og IPA.

Oversigten over IPAs symboler og diakritiske tegn er aftrykt i indersiden af bogens
omslag, og på side 418 findes tillige en nøgle til oversættelse mellem Dania og IPA.

Amerikanske lingvister har en delvis egen lydskrifttradition som man må være opmærk-
som på i amerikanske fremstillinger. En liste over de vigtigste forskelle mellem IPA og
amerikansk praksis findes på side 422.

Lydskrift er principielt karakteriseret ved en-til-en-korrespondens mellem lyd og sym-
boler. Dvs. til ét og samme lydskriftsymbol – evt. med modificerende diakritiske tegn
– svarer altid én og samme lyd, og til én og samme lyd svarer altid ét og samme symbol
– evt. med modificerende diakritiske tegn. M.a.o. ens lyde skrives ens, og forskellige
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3  Fonemskriften afspejler resultatet af fonemanalysen. Der argumenteres ikke for notationen
og analysen her. Læseren må tage den til efterretning indtil gennemgangen af dansk fonologi i
kapitel 10-16.
4  Stjernen angiver at formen er ikke-eksisterende eller umulig i den udtalenorm der er grund-
lag for beskrivelsen, mens fx fynboer udmærket kan sige [kab].
5  Dette udsagn modificeres noget i 14.4.1.a.
6  Her er ikke tale om skarpt afgrænsede kategorier, men snarere om en operationel skelnen
som kan veksle med vekslende sprog og behov.

lyde skrives forskelligt. Princippet er enkelt nok, men der er ofte grænsetilfælde hvor
man kan diskutere hvad der skal regnes for ens hhv. forskellige lyde, og det har desuden
sammenhæng med hvor fintmærkende og detaljeret man lydskriver. Se nærmere nedenfor.

Lydskrift står imellem firkantede parenteser.

Fonemskrift står imellem skråklammer.3

Fonemskrift betjener sig af de samme symboler som lydskriften, men er principielt af
en anden art. I fonemskrift noteres kun de lyde som har distinktiv funktion, dvs. som adskiller
betydninger, mens de forskellige variantudtaler udelades. Således skal fx vokalerne i kæppe
og kappe noteres forskelligt i fonemskrift: /kp kap/. Men fx de to forskellige a-lyde
i katte, kappe er ikke distinktive i dansk. Man kan ikke adskille ordbetydninger med dem.
Man kan nemlig ikke anbringe kattes a-lyd i kappe, således: *[kab],4 og heller ikke
omvendt: *[kd]. De to a-lyde er komplementært fordelt. Det betyder at de fore-
kommer under hver deres gensidigt udelukkende betingelser; altså hvor [a] forekommer,
kan [] ikke optræde og omvendt.5 Udtaleforskellen styres af den konsonant der følger
efter a'et. Udtaleforskellen er således helt forudsigelig og markeres ikke i fonemskrift:
/kat kap/. På samme måde med de tre (kun lidt forskellige) korte a-lyde i sejle, takke/
kappe, savle: De er bundet til den kontekst de står i. Den mest tilbagetrukne af dem, [],
forekommer foran [w] (savle) og som nabo til /r/ (rak, par). Den mellemste, [],
findes foran lyde der dannes med bagtungen (takke) eller ved læberne (kappe) (bortset fra
[w]). Den mest fremskudte, [a], forekommer foran [j] (sejle).

Man kan som antydet lydskrive med større eller mindre detaljeringsgrad, medtage
flere eller færre nuancer: Man kan skrive grov lydskrift eller fin lydskrift, eller noget midt
imellem.6 Vokalkvaliteterne i katte og kappe er således tydeligt forskellige og skal derfor
noteres forskelligt i lydskrift, uanset hvor grov den er. Mens forskellen på vokalerne i
sejle vs. takke/kappe vs. savle er lille og kun vil blive noteret i fin lydskrift. Her følger
eksempler der belyser forskellen mellem fonemnotation og tre forskellige detaljeringsgrader
af lydskrift. grene og drenge illustrerer de sidste af i alt syv danske a-lydsnuancer. Trykket
ligger på første stavelse i alle ordene, og trykstregerne er udeladt her. De mange diakritiske
tegn forklares i kapitlerne om vokaler og konsonanter.
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7  /e/ og // skelnes ikke efter /r/, så her kunne lige så godt have stået //; se nærmere
14.4.1.d.
8  Forskellen mellem [æ] og [a] er måske ved at forsvinde hos de alleryngste, således at fx de
korte vokaler i kande, klasse bliver udtalt med samme kvalitet, [kæn klæs], som de lan-
ge vokaler i kane, klase [kæn klæs].

            fonemskrift grov lydskrift halvfin lydskrift fin lydskrift

grene /ren/7 [æn] [æn] [n]

kane /kan/ [kæn] [kæn] [n]

klasse /klas/ [klas] [klas] [las]

drenge /drn/ [da] [da] [da]

sejle /sjl/ [sjl] [sjl] [sa i l]

takke /tak/ [t] [ts] [ds]

savle /savl/ [swl] [swl] [sul]

I grov lydskrift skelnes (kun!) tre forskellige a-lyde, [æ a ],8 og lukkelydene noteres
med [b d ] hhv. [p t k]. Den afstemning (dvs. manglende stemmelæbesvingninger) af
[l  j] som finder sted efter [p t k f s], som i fx [pis klu fjls] pris, klud, fjols,
markeres ikke.

I halvfin lydskrift markeres fraværet af stemthed i [b d ], og aspirationen i [p k]
hhv. affrikationen (s-støjen) i [ts] noteres eksplicit. Afstemt [l  j] efter [p ts k f s]
noteres særskilt: [pis klu f ls].

I fin lydskrift noteres vokalerne i tæt overensstemmelse med IPAs konvention for
symbolernes lydværdi. Desuden noteres de aspirerede lukkelyde helt nøjagtigt i henhold
til deres artikulatoriske egenskaber: De er mindre kraftigt artikuleret end de lyde man
i andre sprog noterer [p t k]. De ligner derved fuldstændig ustemt [b d ] fulgt af
aspiration eller affrikation. Der er ingen anden forskel på de to serier lukkelyde i dansk
end aspirationen/affrikationen, og /t/ adskiller sig ikke lydligt fra andre sprogs affrikater.
Det fremgår eksplicit af den fine lydskrift. Aspirationen i k-lyden i klasse falder i realiteten
sammen i tid med udtalen af [l] – det er årsagen til [l]s ustemthed. Man kan også udtrykke
det sådan at aspirationen bliver til ustemthed i [l], dvs. [l], og det aflæses direkte i den
fine lydskrift hvor aspirationssymbolet er fraværende, [las]. Såvel aspiration som
afstemthed er altså implicit i grov lydskrift, mens halvfin lydskrift er en slags dobbeltkonfekt
på det punkt. Det er generelt i dansk at /p t k f s/ afstemmer et følgende /l r j/ i samme
stavelse. [v] og nasalkonsonanterne [m n] afstemmes kun delvis af foranstående /p t
k f s/, dvs. kun i begyndelsen. Det kan noteres i fin lydskrift således: [n us
sv æ] knus, svær, men lades umarkeret i halvfin lydskrift. Tegnet [  ] under []
betyder at passagen på artikulationsstedet er så åben at der ikke dannes friktionsstøj.

Det er en almindelig erfaring at de studerende – når de nærlytter til tale – har svært
ved at abstrahere fra skriftbilledet. De hører bogstaver, ikke lyde. Det er ikke indlysende
for alle at hver, værd, vejr, vær! udtales og lyder helt ens, [væ]. Heller ikke at der ikke
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er nogen d-lyd til sidst i fx kold [kl]. Osv. osv. Den lille tekst der er lydskrevet nedenfor
– og oversigterne der følger – kan forhåbentlig skærpe opmærksomheden over for forskellen
mellem ortografi og lydskrift. Se i øvrigt afsnittet om skriftens mulige rolle for de sproglige
størrelsers psykologiske realitet i 11.2.1.b og fodnote 2 i kapitel2.

Her er en prøve på lydskrift – først grov så halvfin – af en kort sammenhængende
tekst på dansk. Det er Æsops fabel om Nordenvinden og Solen. Den er meget kendt blandt
fonetikere fordi den findes lydskrevet på en lang række sprog i IPAs bog, jf. fodnote 2.
[|] angiver en kort pause, [||] en længere pause. [] er stødet, [] betegner stærktryk. En
lille lodret streg, [  ], under et konsonantsymbol betyder at konsonanten danner stavelse,
er syllabisk. [] betegner en lang lyd. Trykfordelingen behøver ikke være helt som jeg
har læst teksten, og visse ord kan udtales anderledes end jeg gør.

grov lydskrift

[nonvenn  soln  km e i sdi m | vm a bm  d v dn
sdæsd || da s di n vndæsman d km n | svøbd i n vm
kb || di ens m | a dn d fœsd ku f kbm  a hm | su anses f
dn sdæsd || fœsd to nonvenn fad || han blsd  blsd | mn jo
me han blsd | ds td hld mann kbm  smm m s || te sisd
md nonvenn i ftbd || s to soln  fad ||  han sen  sen || te
sisd fe mann de f vmd |  md ta kbm æ || da md nonvenn
enm | a soln  v dn sdæsd a di to]

halvfin lydskrift

[nonvenn  soln  km e i sdi m | vm a bm  d v dn
sdæsd || da s di n vndæsman d km n | svøbd i n vm
kb || di ens m | a dn d fœsd ku f kbm  a hm | su anses
f dn sdæsd || fœsd tso nonvenn fad || han blsd  blsd | mn
jo me han blsd | ds tsd hld mann kbm  smm  m s || tse
sisd md nonvenn i ftsbd || s tso soln  fad ||  han sen 
sen || tse sisd fe mann de f vmd |  md tsa kbm  æ || da
md nonvenn enm | a soln  v dn sdæsd a di tso]

Nordenvinden og solen kom engang i strid om hvem af dem der var den stærkeste.
Da så de en vandringsmand der kom gående, svøbt i en varm kappe. De enedes om
at den der først kunne få kappen af ham, skulle anses for den stærkeste. Først tog
nordenvinden fat. Han blæste og blæste; men jo mere han blæste, des tættere holdt
manden kappen sammen om sig. Til sidst måtte nordenvinden give fortabt. Så tog
solen fat. Og han skinnede og skinnede. Til sidst fik manden det for varmt og måtte
tage kappen af. Da måtte nordenvinden indrømme at solen var den stærkeste af de
to.
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9  Se fodnote 7.

Endelig en liste af ord der illustrerer alle danske vokallyde (uden hensyn til deres længde)
og konsonantlyde i fonemskrift og i grov, halvfin og fin lydskrift. Den kan bruges til nærmere
at studere forskellene mellem de tre former for lydskrift, og den kan bruges som opslagstabel
når man er i tvivl om læsningen af symboler eller om lydskrift af en given lyd i dansk.
Listen gentages på side 419-20. Trykket ligger på første stavelse i alle ordene, og
trykstregerne er udeladt her.

               fonemskrift grov lydskrift halvfin lydskrift fin lydskrift

mile /mil/ [mil] [mil] [mil]

mele /mel/ [mel] [mel] [mel]

grene /ren/9 [æn] [æn] [n]

mæle /ml/ [ml] [ml] [mel]

række /rk/ [a] [a] [a]

male /mal/ [mæl] [mæl] [ml]

malle /mal/ [mal] [mal] [mal]

sejle /sjl/ [sjl] [sjl] [sai l]

takke /tak/ [t] [ts] [ds]

savle /savl/ [swl] [swl] [sul]

kyle /kyl/ [kyl] [kyl] [yl]

køle /køl/ [køl] [køl] [øl]

høne /hœn/ [hœn] [hœn] [hœn]

gøre /œr/ [œ] [œ] [œ  ]

grynte /rønt/ [œnd] [œnd] [œnd]

grønne /rœn/ [n] [n] [n]

mule /mul/ [mul] [mul] [mul]

mole /mol/ [mol] [mol] [mol]

måle /ml/ [ml] [ml] [m l]

morse /mrs/ [ms] [ms] [ms]

måtte /mt/ [md] [md] [m  d]

penne /pn/ [pn] [pn] [ben]

tænde /tn/ [tn] [tsn] [dsen]

kende /kn/ [kn] [kn] [en]

bælle /bl/ [bl] [bl] [bel]
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               fonemskrift grov lydskrift halvfin lydskrift fin lydskrift

10  Se fodnote 7.

delle /dl/ [dl] [dl] [del]

bad /bad/ [ba] [ba] [ba ]

gælde /l/ [l] [l] [el]

fat /fat/ [fad] [fad] [fad]

vat /vat/ [vad] [vad] [ad]

hav have /hav hav/ [hw hæ] [hw hæ] [hu h]

sort /sort/ [sod] [sod] [sod]

sjat /sjat/ [ad] [ad] [ad]

hat /hat/ [had] [had] [had]

mat /mat/ [mad] [mad] [mad]

nat /nat/ [nad] [nad] [nad]

lang /lan/ [l] [l] [l]

ladt /lat/ [lad] [lad] [lad]

rat /rat/ [d] [d] [d]

jage /ja/ [jæ] [jæ] [j]

Det er erfaringsmæssigt de urundede fortungevokaler og a-lydene der volder størst proble-
mer. Her er de derfor listet igen, men denne gang ordnet efter deres fonetiske åbningsgrad,
dvs. tunge- og kæbehøjde:

 fin lydskrift halvfin lydskrift grov lydskrift fonemskrift

[mil] [mil] [mil] /mil/ mile

[mel] [mel] [mel] /mel/ mele

[mel] [ml] [ml] /ml/ mæle

[n] [æn] [æn] /ren/10 grene

[ml] [mæl] [mæl] /mal/ male

[mal] [mal] [mal] /mal/ malle

[a] [a] [a] /rk/ række

[sa i l] [sjl] [sjl] /sjl/ sejle

[ds] [ts] [t] /tak/ takke

[sul] [swl] [swl] /savl/ savle



KAPITEL 4

Fonologiens grundbegreber

4.0 Indledning

Dette kapitel er en summarisk gennemgang og illustration af fonologiens virkefelt – af
den abstrakte analyse af talelydene, af fonologiens begreber og den dertil knyttede
terminologi. Såvidt det er gørligt tager fremstillingen udgangspunkt i fænomener i dansk,
således at der også gives en oversigtlig fremstilling af den danske fonologi i sin helhed.

Fonologien gennemgås således i to omgange. Denne første introduktion bringes her
– førend den almene, detaljerede gennemgang af sproglydenes artikulation – fordi
beskrivelsen af alverdens lyde let bliver perspektivløs hvis den ikke ses i sammenhæng
med lydenes fonologiske rolle i de sprog de forekommer i, en perspektivering som
forudsætter at læseren har et basalt fonologisk begrebsapparat. Den nøjere – mere
diskuterende – gennemgang af dansk fonologi og af fonologisk teori og distinktive træk
er til gengæld lettere at forstå med et elementært kendskab til artikulatorisk fonetik, og
derfor udskydes den til kapitel 10-20.

Dansk fonologi er forholdsvis kompliceret. Lydstoffets fortolkning rejser en række
spørgsmål og problemer hvis løsninger hænger sammen som ærtehalm i en gensidig
indbyrdes afhængighed. Bedst var det hvis jeg kunne fremstille helheden på én gang.
Men det er ikke rimeligt over for en læser der nærmer sig dansk fonologi for første gang.
Teksten ville blive alt for uoverskuelig. Her – og i senere kapitler – behandles problemerne
derfor omtrent isoleret og et ad gangen. Det betyder at læseren må tage ad notam de
spørgsmål teksten kan give anledning til, og have tålmodighed til den grundigere og mere
diskuterende gennemgang i kapitel 10-16.

Diskussionen af hvor stor en del af vores ordstof som skal under behandling, findes
også først i 10.2. Det må være tilstrækkeligt her at sige at alle ord som har en lydlig
opbygning der ikke afviger fra oprindelige danske ords (arveordenes) struktur – ord som
m.a.o. kunne være danske, skal der kunne gøres rede for.

Lydskriften i alle eksempler er halvfin, jf. kapitel 3, med mindre andet udtrykkeligt
angives. [] er stødtegnet; [] angiver halvlængde, [] længde; [] markerer stærktryk. I
isolerede ord sættes kun trykstreger i flerstavelsesord, eftersom enstavelsesord sagt uden
for sammenhæng definitionsmæssigt har tryk. I sammenstillinger af flere ord, dvs. fraser,
sættes naturligvis trykstreger også på enstavelsesord med mindre de er tryksvage (trykløse,
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1  At en egenskab eller dens notation er redundant, betyder at den er overflødig i den forstand
at dens tilstedeværelse kan forudsiges og derfor ikke behøver at specificeres.

ubetonede). Her er trykmarkering ikke redundant.1 Gennem det meste af teksten består
eksemplerne af enkeltord sagt isoleret. I meget tydelig udtale kan ord med // som nabo
til en sonorant konsonant også udtales med [], fx [bæ] bade, men selv i almin-
delig distinkt udtale falder [] væk, og konsonanten bliver stavelsebærende, [bæ].
Normalt gengiver jeg udtalen med []-bortfald, men når det er mere praktisk af hensyn
til læseligheden – og når []-bortfald ikke er i fokus – angives den maksimalt tydelige
form. Jeg mener også at den almindelige distinkte udtale af fx gribe, leve er [i le]
i den unge generation, ikke [ib lev]; [ib lev] er selvfølgelig ikke umu-
lige udtaler, men jeg tror de må karakteriseres som ‘bogstavudtaler.’

4.1 Terminologien og dens anvendelse

Det må være overvældende for den der møder alle disse delvist nye termer for første gang.
Men ingen af dem er overflødige, alle henviser de til fænomener i talt sprog som hører
med i enhver komplet sprogbeskrivelse. Eksempler skal vise hvad termerne bruges til,
sådan at det forhåbentlig bliver tydeligt at de alle har deres relevans og berettigelse.

stavelsen

domæne

Vokaler og konsonanter er grupperet sammen i stavelser. At
stavelsen har en psykologisk realitet, en virkelighed i taleres og
lytteres – ikke nødvendigvis bevidstgjorte – viden om deres
sprog, i deres sproglige kompetens, er bl.a. metrikken i poesi en
slags bevis for. Men stavelsen er også en strukturel enhed i be-
skrivelsen af sprog, idet stavelsen danner ramme om – er do-
mæne for – en række lydlige processer. Det betyder at en del
udtaleregler refererer specifikt til stavelsegrænser. Det er såle-
des meget almindeligt i mange sprog at visse konsonanter –
særligt lukke- og hæmmelyde – udtales forskelligt før og efter
stavelsegrænse. I dansk er /p t k/ aspirerede (pustede) forrest i
en betonet stavelse, jf. pille, betale, stakit. Foran stavelsegræn-
se er de uaspirerede, jf. optimal, galop, atlas, vat, faktum, lak;
se nærmere 4.3.3.

prævokalisk/
initial/forlyd;
postvokalisk/
udlyd/final

Konsonanters forekomst før vokalen i stavelsen kaldes præ-
vokalisk, eller initial stilling, eller forlyd – som i Pa-na-ma;
stilling efter vokalen kaldes postvokalisk, eller final stilling, el-
ler udlyd – som i us-ling. Begge konsonanter i sko står i forlyd,
men /s/ står i absolut forlyd – absolut initialt, og begge konso-
nanter i akt står i udlyd, men /t/ står i absolut udlyd – absolut
finalt.

ordinitial;
ordfinal

Har man brug for eksplicit at henvise til ordgrænser, taler
man om ordforlyd og ordudlyd, eller ordinitial og ordfinal stil-
ling. Fx er dansk /p t k/ altid aspirerede efter en ordgrænse,
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altså ordinitialt, uanset om stavelsen er betonet eller ej, jf.
penne, papir, teltet, tapet, kullet, kalot. Men længere inde i
ordet spiller trykket en rolle, idet stavelseinitialt /p t k/ kan
være uaspirerede hvis stavelsen er ubetonet, jf. [tsmbo fodo
no] tempo, foto, narko, og måske særligt hvis stærktryksta-
velsen følger efter, jf. [fodof nomæn] foto graf,
narkoman. En stavelsegrænse der samtidig er en ordgrænse,
giver m.a.o. altid aspiration af følgende /p t k/, men andre stav-
elsegrænser gør det kun med garanti hvis stavelsen er betonet,
jf. papir, statut, stakit.

åben stavelse

lukket stavelse

En stavelse der ikke har postvokaliske konsonanter, kaldes
en åben stavelse, jf. alle fire stavelser i fo-to-gra-fi. En stavelse
hvis vokal følges af en eller flere konsonanter, kaldes en lukket
stavelse, jf. begge stavelser i fak-tisk.

stavelsestruk-
tur/fonotaks

Stavelsens opbygning varierer meget fra sprog til sprog.
Dansk har en relativt kompliceret stavelsestruktur eller fonotaks
der tillader op til tre konsonanter i forlyd – jf. sprælle, strå,
skride, splitte, stjerne, og fire-fem konsonanter i udlyd, i hvert
fald i bøjede og afledte ord, jf. sprælskt, skælmskt, hingsts. Det
sidste /t/ i sprælskt, skælmskt kan imidlertid udelades. Og jeg
tror at uhyrligheder som følgende konstruktioner normalt und-
gås af de talende: Et østkystskt hus' farve bleges hurtigere end
et vestkystskts, eller Et holmbladskt lys' væge holder længere
end et aspskts.

Andre sprog – som fx spansk – kan kun have én postvoka-
lisk konsonant, og ordfinalt kan overhovedet kun et fåtal kon-
sonanter optræde, nemlig /l n r s/. Atter andre sprog kender
slet ikke lukkede stavelser; det gælder mange afrikanske sprog.

C og V Stavelsestruktur kan formaliseres med C for ‘konsonant’ og
V for ‘vokal,’ og vi kan da fx sige at den maksimale stavelse i
dansk er CCCVCCCCC, hvorimod den i en række afrikanske
sprog er CV. Der er dog ikke mange danske enstavelsesord (el-
ler stavelser overhovedet) med i alt syv-otte konsonanter; jeg
kender kun ét ord der både har tre initiale konsonanter og fem
finale, springskt; og igen tror jeg man vil droppe det sidste /t/.

tung stavelse

let stavelse

I nogle sprog er stavelsens opbygning bestemmende for ord-
trykkets placering, jf. reglen for tryk i latin: Ordtrykket falder
på næstsidste stavelse hvis den er tung, ellers på tredjesidste
stavelse. I mange sprog gælder at en stavelse er tung hvis den
har enten lang vokal (hvad enten vokalen følges af konsonanter
eller ej) eller kort vokal fulgt af mindst en postvokalisk konso-
nant. En åben stavelse med kort vokal er let. Det kan formali-
seres således, idet • betyder fonologisk stavelsegrænse, og stre-
gen betyder at der kan stå konsonanter foran vokalen:
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rim

tung vs. let i
dansk

V

tung stavelse •—V:C0• eller •—VC1

n•;
let stavelse •—V•

C0, altså C med subskriptet nul, betyder – lidt kontraintuitivt –
“et hvilket som helst antal konsonanter, fra nul og opad.”

Bemærk at initiale konsonanter ikke tæller med i dette regn-
skab, dvs. første stavelse i fx stra-bads er let på trods af den
initiale tre-konsonantgruppe, og det gælder generelt i beskrivel-
sen af alle sprog at vægtenheden regnes fra og med vokalen i
stavelsen. Vokalen og de evt. følgende konsonanter er stavel-
sens rim, jf. 8.1.3. Hvilke rim der tæller som tunge og lette, er
imidlertid ikke helt universelt. Der er således sprog hvor også
stavelser med kort vokal lukket af én konsonant, altså •—VC•,
regnes for lette. Det må man antage i fx engelsk når der rede-
gøres for ordtryk. I dansk fonologi er skellet også anderledes.
For at en stavelse med kort vokal fulgt af konsonant(er) kan
regnes for tung, skal den (første) postvokaliske konsonant være
sonorant. Således er fx takst en let stavelse, mens øm er tung.
Se nærmere kapitel 11.

Man ser ofte V anvendt for ‘kort vokal.’ Det kan være prak-
tisk på den måde at skelne lang vokal, V:, kort vokal, V, og vo-
kal uspecificeret mht. længde, V. Men det gælder kun i netop
denne formalisme hvor C hhv. V står for en hvilken som helst
konsonant hhv. vokal. Med IPAs lydskriftalfabet betegner en
halvbue over et vokalsymbol, fx [], derimod ‘ekstra kort vo-
kal,’ mens vokal uden længdemarkering betegner en normalt
kort vokal, og halvlange og lange vokallyde markeres med []
hhv. [].

indlyd/medial

intervokalisk

Man plejer at reservere betegnelsen ‘indlyd’ eller ‘medial’
til konsonanter i stillingen efter en trykstærk foran en tryksvag
vokal i samme ord, jf. [bi ls ma] bidder, læsse, gam-
ma. Konsonanter mellem vokaler i samme ord – uanset tryk-
fordelingen – står intervokalisk, som altså er en videre kategori
end medial, jf. [behl]  beholde. Men brugen er vaklende.
Desuden kan ‘intervokalisk’ også henvise til konsonanter mel-
lem vokaler som hører til hver sit ord, jf. kom ikke her. Be-
mærk at i [lasd mle betso] laste, gamling, betro er
konsonantgrupperne som helhed intervokaliske – og tillige me-
diale i laste, gamling, men de enkelte konsonanter i grupperne
er ikke intervokaliske eller mediale.

stavelsebæren-
de/syllabisk

Den mest klangfyldige og auditivt fremtrædende del af sta-
velsen er den stavelsebærende eller syllabiske del. I betonede
stavelser er det i dansk altid en vokal. I ubetonede stavelser
med // kan vokalen imidlertid – selv i distinkt tale – falde væk
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sonoritet hvis der er en sonor, dvs. stemt og klangfyldig, konsonant der
kan overtage syllabiciteten, ofte med assimilation af nasalkon-
sonant til den foranstående konsonants artikulationssted, som i

[tsbm  a ml i flas bli tse flø sm kadn f
save i  ml nkb]
toppen af mælken i flasken bliver til fløde som katten får
serveret i en gammel underkop

hvor
[tsbn] [tsbm ]
[mln] [ml]
[flasn] [flas]
[flø] [flø]
[kadn] [kadn]
[en] [] (med assimilation til det følgende [])
[ml] [ml]

Syllabicitet er implicit i alle vokalsymbolerne, men markeres
med en lille lodret streg under konsonantsymboler som vist.

Andre sprog tillader vokalbortfald også i konsonantomgivelser
som ikke er sonore. Det gælder fx portugisisk som er ret eks-
tremt i den henseende, jf. denne frase hvor seks på hinanden
følgende ubetonede vokaler falder bort [pedsksdpta]
pede-se que se despertarem ‘de skal vågne,’ der i meget dis-
tinkt udtale lyder [ped s k s dpta] (tilden betyder
nasalering).

I dansk kender vi kun stavelsebærende konsonanter i ubeto-
net stavelse, og de fortolkes som forbindelser af vokalen //
med en konsonant. Men der er sprog hvor konsonanter kan væ-
re stavelsebærende – syllabiske – også i betonet stavelse. Selv i
meget distinkt udtale er der ikke nogen vokallyd. Det gælder fx
slovakisk der tilmed har forskel på korte og lange syllabiske
konsonanter, jf. [prst srn vlk tlk] prst, sŕn; vlk, tl k ‘finger,
hjortenes; ulv, støder (til morter).’ Og de syllabiske konsonan-
ter er ikke resultatet af et synkront vokalbortfald som i dansk.
Det giver ikke nogen mening at indfortolke et vokalfonem i
disse ord. Det er heller ikke, som man måske kunne tro, grup-
pen af konsonanter i sig selv som gør [l] hhv. [r] stavelsebæ-
rende, altså forekomsten mellem p og s, s og n, v og k, t og k.
Polsk kender lignende konsonantgrupper (hvor det heller ikke
er muligt at indskyde en vokal), jf. [krnmbrn] krna brny
‘stædig’: Polsk har altid trykket i flerstavelsesord på næstsidste
stavelse, og i krna brny ligger trykket ikke på det andet r, men
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på []; dvs. [r] er – på trods af stillingen mellem [b] og [n] –
ikke syllabisk.

stavelse-
grænser

Stavelsegrænser er et særskilt problem i dansk og bliver be-
handlet mere udførligt i 13.1.1. Her bemærkes kun at den fono-
logiske stavelsegrænse i forbindelse med én medial konsonant
trækkes efter konsonanten hvis den følgende vokal er //, og
ligesådan foran afledningsendelserne -ing og -ig, jf.

/be•at• ab• d• øv• l• nid•en var•i/
[beæd æb  øw lj nie vi]
Beate, abe, æde, øve, læge, nidding, varig.

Foran øvrige vokaler går grænsen foran konsonanten, jf.

/na•to e•pa •ko lu•do la•va sa•a/
[nætso epa ko ludo læva sæa]
Nato, Epa, ekko, ludo, lava, saga.

Trykket er i alle eksemplerne her forudsigeligt og markeres der-
for ikke i fonemskriften, som ikke noterer egenskaber ved udta-
len der er regelbundne og forudsigelige.

I fonemskrift er også stødsymbolet kun nødvendigt når stø-
dets tilstedeværelse ikke er forudsigelig ud fra stavelsens op-
bygning og den morfologiske struktur. Når en stavelse i øvrigt
har stød, er dets nærmere placering bestemt af om stavelsens
vokal er lang eller ej; dets nærmere lokalisering i stavelsen er
m.a.o. forudsigelig ud fra stavelsens struktur. Derfor står stød-
symbolet i fonemskrift altid på pladsen foran den stavelse det
rammer; jf. /be•at•/. Se nærmere 11.0 og 12.1.

ikke-fuldvokal/
fuldvokal

// og vokalerne i suffikserne -ig og -ing regnes fonologisk
for at være ikke-fuldvokaler, øvrige vokaler er fuldvokaler.
Vokalen i -isk har vekslende fonologisk status. Mere herom i
16.6.2.

4.2 Fonologisk analyse/fonemanalyse

Gæsternes begejstring kendte ingen grænser. De kastede sig over det veldækkede
bord med gastronomiske specialiteter fra det portugisiske landkøkken.

Her er 19 ord. Visse af dem er sammensatte som veldækkede og landkøkken. Andre er
afledninger som begejstring, gastronomiske, specialiteter, portugisiske. Og en del er bøjede.
Man kan analysere den lille tekst morfologisk, dvs. analysere den ned i dens mindste
betydningsbestanddele, idet morfemgrænse markeres med +, således:

Gæst+er+ne+s be+gejstr+ing kend+te ingen grænse+r. De kast+ede sig over
det vel+dækk+ed+e bord med gastro+nom+isk+e special+itet+er fra det por-
tugis+isk+e land+køkken.



44   Kapitel 4

morfem I gæst+er+ne+s er der fire morfemer – fire betydningsbærende
elementer: roden +gæst+, pluralis +er+, pluralis bestemthed
+ne+, genitiv +s+. Mindre bidder kan man ikke skære uden at
delene enten helt mister enhver betydning, som fx *+g+æst+,
eller man mister forbindelsen med indholdet af hele ordets be-
tydning, som fx *+gæs+t+. Vi kender ganske vist +t+ som
participium, jf. fx +læs+t+, +gem+t+; og gæs er flertal af gås,
så nok kunne man i dette tilfælde tillægge +gæs+ og +t+ be-
tydning hver for sig, men ikke summen af dem, og forbindelsen
med betydningen gæst er naturligvis tabt.

Morfemer er sprogets mindste betydningsbærende enheder.

segment

Hermed er ikke sagt at +gæst+ ikke kan deles op i mindre be-
standdele. Det kan det; og i præcis fire sådanne mindre på hin-
anden følgende bestanddele, fire segmenter. Flere successive
smådele er der ikke. Jeg kan ikke dele [] midt over og skifte
fx den anden halvdel ud med en anden konsonantlyd. Hvert af
de fire segmenter kan byttes ud med andre, dog sådan at konso-
nanterne byttes ud med konsonanter, og vokalen med vokaler:

[] kan umiddelbart skiftes ud med [p ts b f h v n l], jf.
[psd tssd bsd fsd hsd vsd nsd lsd] pest,

test, bedst, fest, hest, vest, næst, læst (sb);

[] kan byttes ud med [a y], jf. [asd ysd] gast, gyst;

[s] kan skiftes ud med [m n] og med ingenting, jf.

[md nd d] gemt, Ghent, gæt;

[d]kan skiftes ud med ingenting, jf. [s] gæs.

fonem
+gæst+ består altså af fire betydningsadskillende, kontrasteren-
de segmenter, fire fonemer: /st/.

Fonemer er sprogets mindste betydningsadskillende enheder.

Selvom der fx i dansk er nogle få morfemer der består af en en-
kelt vokal eller konsonant (fx præfikset +u+, suffikserne: geni-
tiv +s+, perfektum participium +t+, pluralis +e+), er det sær-
tilfælde. I sig selv har fonemerne ikke generelt betydning. Den
korte vokal /u/ har naturligvis betydning i fx utak, ulønnet,
ufin, men ikke i hund, kulde, kusk. Sammen identificerer fone-
merne betydninger, leksikalske størrelser, men enkeltvis adskil-
ler de betydninger. Ganske enkelte ord består af kun ét fonem,
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en lang vokal med stød, som naturligvis er betydningsbærende,
nemlig ø, å [ø ] /ø /, og bogstavnavnene a, e, i, o, u, y,
æ, ø, å, men /ø/ har fx ingen selvstændig betydning i øst (vb)
[øsd] /øst/, og // har det ikke i ål [l] /l/.

kontrast Kontrast er et fundamentalt begreb i enhver form for diffe-
rentieret og eksplicit budskab, også i talt sprog. Man kan gan-
ske vist meddele visse betydninger med fx en lang nasal lyd
(ofte gengivet ortografisk som hm) med forskellig tonegang og
stemmeklang, men man kan umuligt på den måde meddele føl-
gende: Energien er lig med produktet af massen og kvadratet
på lysets hastighed eller Beethoven var døv da han skrev sine
sene strygekvartetter eller Danmark blev europamester i fod-
bold i 1992 med en to-nul sejr over Tyskland.

syntagmatisk

paradigmatisk

Kodningen af komplicerede budskaber i talen hviler på en
stadig vekslen mellem lyde, altså på en kontrast hvor hver lyd
er forskellig fra den foregående og den følgende – syntagmatisk
kontrast. Samtidig står hver lyd på hver plads i talestrømmen i
implicit kontrast til alle de andre lyde der kunne have stået på
samme plads – paradigmatisk kontrast, således fx [h]'et i Jeg er
meget glad for haven ... der implicit kontrasterer med de andre
lyde der teoretisk – men med større eller mindre reel sandsyn-
lighed – kunne have stået på den plads [p ts  m] (paven, ta-
ven, gaven, maven).

At den syntagmatiske kontrast har en psykologisk realitet –
en kognitiv virkelighed – for talere og lyttere er ikke svært at
forestille sig. Det er måske mindre indlysende at den paradig-
matiske kontrast har det.

distinktiv;
kommutation,
kommutere,
kommutabel

Når en lydlig forskel kan adskille to betydninger – eller ad-
skille betydning fra nonsens – er den lydlige forskel distinktiv,
de to lyde er i kommutation, de kommuterer, de er kommutable
størrelser, de repræsenterer forskellige fonemer. Forskellen
mellem [f] og [s] er distinktiv i dansk, jf.

[føl søl] føle, søle

[fld sld] flette, slette

[tsfd tssd] tæft, test

Den eneste lydlige forskel mellem de to ord i hvert par er for-
skellen [f] vs. [s], og hvert ord har sin betydning. [f] og [s] er
derfor kommutable størrelser, de repræsenterer to forskellige
fonemer, /f/ og /s/.

kommutations-
prøven

Den operation man udfører når man undersøger om en lyd-
lig forskel man har konstateret i sproget, er distinktiv – betyd-
ningsadskillende – kaldes kommutationsprøven. Den er nem og
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kommutations-
par/minimalt par

varianter/allo-
foner

hurtig at foretage hvis man er indfødt taler af sproget. Er man
ikke det, må man arbejde med en indfødt informant, en sproglig
meddeler.

Første scenario: Man har hørt begge lyde, [f] og [s], man
ved altså at de forekommer i sproget, men ved ikke endnu hvil-
ken rolle de spiller; man vil vide om de er distinktivt forskelli-
ge, eller om der måske blot er tale om ét fonem med to forskel-
lige udtaler (det sidste er for såvidt angår [f] og [s] ikke meget
sandsynligt, givet hvad vi ved om verdens sprogs lydsystemer,
men lad gå for eksemplets skyld). Man tager udgangspunkt i et
ord man kender, fx [føl], og sætter [s] ind i stedet for [f],
dvs. udtaler [søl], og spørger en indfødt dansker om der ud
af det kommer et nyt ord – en ny betydning, evt. ingen
betydning overhovedet, dvs. et nonsens-ord, et uigenkendeligt
ord som ingen taler af sproget vil kendes ved. Her er udfaldet af
prøven positivt, idet [søl] har en betydning, og den er ikke
den samme som [føl]. [føl søl] er et kommuta-
tionspar, eller et minimalt par, ligesom [fld sld] og
[tssd tsfd] er det. [f] og [s] er distinktivt forskellige i dansk,
og de repræsenterer derfor to forskellige fonemer, /f/ og /s/.

Andet scenario: Jeg gentager forsøget med [f] og [h] som
jeg også har hørt. Nu siger jeg “[føl høl] – betyder de to
det samme?” “Nææh, neej ... ,” siger min informant, “[høl]
er der ikke noget der hedder.” Her er udfaldet af kommutations-
prøven altså også positivt, og [h] repræsenterer således også et
selvstændigt fonem, /h/.

Tredje scenario: Jeg har i mine lydskriftoptegnelser noteret
forskellige t-agtige lyde, dels [ts], dels [t], dels [d]. Kan de al-
le sammen virke betydningsadskillende, er de alle distinktivt
forskellige? Nej: [tsø] og [tø] er fx samme sag, de to ord
betyder det samme, siger min informant. Det kan godt være de
lyder lidt forskelligt, men det spiller ingen rolle for betydnin-
gen. Det kan være at en sprogligt bevidst københavner vil til-
føje at [tsø] er den almindelige måde at sige ordet på; [tø]
er sådan man siger i andre egne af landet, eller måske hvis man
er fin, eller måske hvis man er meget gammel. [dø] derimod
er et helt andet ord, en anden betydning. I tilfældet [ts] vs. [t]
giver kommutationsprøven altså negativt resultat – de to lyde er
varianter eller allofoner af samme fonem /t/, mens der er ge-
vinst ved [d] vs. [ts] (eller [t]) som er manifestationer af to
forskellige fonemer, /d/ og /t/.

Man skal bemærke at det ikke kun er i det ene ord tø at for-
skellen [ts t] ikke er distinktiv. Det gælder overalt, i hele ord-
forrådet, jf. fx tale, diktere. Anderledes med kiks, kyst (sb),
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fri vekslen

cykel: kiks kan udtales såvel [kis] som [kes]; kyst som
[køsd] eller [kysd]; cykel som [syl] eller [sil]. Det
første alternativ er almindeligst i ungt københavnsk rigsmål,
mens det andet karakteriserer enten regionalt rigsmål eller
noget ældre sprog. Her adskiller [i] og [ e] hhv. [ø] og [y] hhv.
[y] og [ i] altså ikke betydninger. Det betyder imidlertid ikke at
forskellene [i]/[e] hhv. [ø]/[y] hhv. [y]/[i] ikke er distinktive.
Det er de, og der er flere minimale par der dokumenterer det, jf.
[mid med | bød byd | tsys tsis] mit, midt; bøtte, bytte;
tysse, tisse. [i e ø y] repræsenterer således fire forskellige
fonemer, /i/, /e/, /ø/ og /y/. Men i et meget begrænset antal ord
i vores ordforråd kan vi frit veksle mellem to forskellige
fonemer, fx /i/ og /e/ i kiks. Friheden er dog nok – som antydet
– ikke total. Inden for en og samme gruppe af sprogbrugere –
regionalt, socialt, aldersmæssigt bestemt, er usus – sprogbrugen
– sikkert temmelig fast.

Kommutationsprøven som procedure kan lyde banal og
overflødig. Men man kan tænke sig at det ikke er dansk man
har med at gøre, men et sprog i en fjern afkrog som ingen hidtil
har beskrevet, eller som måske er ufuldstændigt eller fejlagtigt
beskrevet, og som man først kan begynde at lære at forstå og ta-
le selv, samtidig med at analysearbejdet skal begynde. Det be-
skriver meget godt amerikanske lingvisters situation da de i
1930erne begyndte intensivt at studere amerikansk indianske
sprog, for at nå at få så mange beskrevet som muligt inden de
uddøde med de sidste talere, jf. 13.2.1.

minimal serie;
ramme

[pil tsil kil bil fil sil hil vil mil]
pile, Thiele, kile, bile, file, sile, heale, hvile, mile

er en minimal serie. Den konstante del i et minimalt par eller en
minimal serie kaldes rammen. Her er [-il] rammen om en
kommutation mellem [p ts k b f s h v m]. heale er naturlig-
vis ikke et oprindeligt dansk ord, men det er i de senere år ble-
vet hyppigt, og dets struktur er ikke fremmed for dansk – jf.
hine, hvile, så det kan medtages. Se nærmere 10.2 om danske
og ikke danske ord.

[pen fend] pinde, finte er ikke et minimalt par fordi
der er mere end én lydlig forskel mellem de to udtryk; ikke bare
i den initiale konsonant – [p] vs. [f] – men også i den mediale
konsonant vs. konsonantgruppe – [n] hhv. [nd]. Der er imidler-
tid ingen som helst fornuftig grund til at forskellen [p] vs. [f]
skulle have noget at gøre med, være begrundet i, at der efter vo-
kalen følger [n] hhv. [nd]. Vi har talrige forekomster af [p] i
samme struktur som [f] her, jf. [pand] pante. Og det kan na-
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2  raf er slang for raffineret.
3  Ras er kortform af Rasmus.
4  ræd udtaler jeg og andre i min generation med [a], altså [a].

subminimale
par; analoge
omgivelser

turligvis heller ikke være [d]s forekomst som sådan der skulle
betinge [f] i finte. Og hvis man ikke kunne finde noget ægte mi-
nimalt par til at demonstrere at [p] vs. [f] forskellen er distink-
tiv i dansk, ville man lade sig nøje med et subminimalt par som
ovenstående og sige at de lydlige omgivelser – rammen – er om
ikke identiske, så dog analoge.

Proceduren efter hvilken man afgør hvad der er fonemer, og
hvad der er varianter i et sprog, gennemgås nøjere i 19.1.

4.3 Konsonantlyde i dansk

Her er nogle kommutationsserier med enstavelsesord, fortrinsvis af strukturen CVC, som
rummer alle de danske konsonantlyde umiddelbart før og umiddelbart efter vokalen.

4.3.1 Konsonanter initialt

[pad tsad kad bad dad ad fad sad ad had vad mad nad lad (ja/p ad)]
pat, tat, kat, bat, (dit og) dat, gat, fat, sat, sjat, hat, vat, mat, nat, ladt (ja/pjat).

Her mangler kun én konsonant, [], og ordene i parentes kræver en kommentar: ja er
en åben stavelse, og i pjat står der et [p] foran [j] (som derfor er ustemt), dvs. ingen
af ordene passer helt ind i det mønster som dannes af hele den foregående serie. Vi kunne
have haft et dansk ord *[jad] *jat, men har det tilfældigvis ikke. Vi har dog /j/ absolut
initialt, jf. ja, og vi har sekvensen /jat/, jf. pjat. Problemløse eksempler på [] og [j] i kom-
mutation med andre forlydskonsonanter er der imidlertid mange af, fx i rammen [-o]:

[tso ko bo fo ho mo no o jo]
Thor, kor, bor, for (vb), hor, mord, nord, ror, jord

Den meget opmærksomme læser ser at det endnu ikke er demonstreret med minimale
par eller serier at [] hhv. [j] er distinktivt forskellige fra [pd  v s l] initialt. Man kan
bruge [-mb] hhv. [-d] som ramme for at demonstrere disse resterende kontraster.

4.3.2 Konsonanter finalt

[b d  f s  w] rap, ret/rat, rak, raf,2 Ras,3 rad, rav

[m n   l] ram, rand, rang, ræd,4 ral

[tsm ts tsj tsw] tam, tang, Thai, tav

/ar/ smelter sammen i [] eller [], som i [v p] eller [vm] var, par; varme. Derfor
kan [] ikke forekomme efter []. Kommutationspar og -serier med [] og de øvrige
finale konsonanter bringes i 16.0.
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Heller ikke finalt er der påvist indbyrdes kommutation mellem samtlige konsonantlyde
i lydligt helt identiske rammer. [] forekommer kun efter kort vokal, og lyden har i danske
enstavelsesord altid stød – som i [ s ] eng, sang, ung. [b d  f s] har aldrig
stød fordi stød forudsætter stemmelæbesvingninger, dvs. en sekvens som fx *[uf] er
en umulighed. Derfor kan der ikke være kommutation mellem [] og [b d  f s] ord-
finalt. Men stavelsefinalt i tostavelsesord finder man [] uden stød og således i fonetisk
helt samme ramme som de øvrige, jf. fx

[l ld l ls lm] længe, lette, lægge/lække, læsse, lemme.

Alt i alt er der registreret følgende lyde som er indbyrdes kommutable initialt og finalt –
hvad enten det er i enstavelsesord af strukturen /CVC/ eller initialt hhv. finalt i stavelsen
i tostavelsesord af strukturen /CVC/:

Initialt [p ts k b d  f s  h v m n l  j ]
Finalt [ b d  f s  m n  l  j w]

Visse konsonanter findes altså kun finalt; der er ingen danske ord der begynder med
[   w]. Andre findes kun initialt. Der er ingen danske ord der ender på [ h v ],
bortset fra ord der slutter med [lv], som kalv, ulv.

4.3.3 Ingen aspirationskontrast finalt i dansk
Der er ingen danske ord der ender på [p ts k]. Dét plejer at vække furore blandt sprog-
brugere der i sprogvidenskabelig forstand er ukyndige, ‘lingvistisk naive,’ men der er
ingen der siger som i de understregede passager:

*[d se  kat s i vendu] Der sidder en kat i vinduet.

*[st s en lp i fkn] Sæt en lap i frakken.

*[hp en] Hop ind!

Vi siger

[d se  kad i vendu]
[sd n lb i f]
[hb en]

med uaspirerede lukkelyde (uaffrikeret i /t/s tilfælde) ord- såvel som stavelsefinalt i kat,
sæt, lap, frakken, hop.

Foran en pause i talestrømmen kan aspirerede lukkelyde forekomme, som

[nuu de nk] Nu er det nok.

[hl p] Hold op!

Men det gælder alle lyde der overhovedet kan forekomme finalt, at de kan ende pustet
eller hvisket, som fx

[km nuh] Kom nu!

[du sall] Du skal!

[ i ba] Gå i bad!
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Jeg mener at /t/ under den betingelse er aspireret, som i fx [dee lt] det er let, ikke
affrikeret. Det ville være nemt at undersøge, men det er ikke gjort. Man kan således beskrive
fænomenet generelt som en foregribelse af pausen med dens åbne stemmelæbestilling.
Og – hvad der er væsentligt – den aspiration der kan optræde finalt før en pause, er ikke
distinktiv, dens tilstedeværelse eller fravær gør ingen forskel. Det er ligegyldigt for betyd-
ningen om finale lukkelyde – og alle andre finale lyde – før pause udtales med eller uden
aspiration:

[kb kad k] kop, kat, kæk ændrer ikke betydning ved at udtales [kp
kat kk].

Det er baggrunden for at hævde at [p ts k] ikke forekommer finalt i dansk, eller snarere
at der ingen aspirationsmodsætning er finalt, og at den normale udtale af lukkelyde finalt
er uaspireret. Heller ikke foran // eller afledningsendelserne -ing og -ig er der nogen
kontrast, for aspirerede lukkelyde forekommer overhovedet ikke i den stilling, og jambe,
dampe, gambe, rampe, lampe er en serie perfekte [-mb] rim.

På samme måde er lækker og lægger hhv. lapper og labber homofoner, altså enslydende
ord med forskellige betydninger, uanset stavemåden: [l lb].

 Med den stavelsedeling jeg indførte ovenfor, kan man formulere det sådan: Der er
ikke nogen distinktiv modsætning mellem aspireret og uaspireret lukkelyd finalt i den
fonologiske stavelse i dansk.

4.3.4 Andre konsonantlyde
Udvider man synsfeltet til konsonantlyde i grupper og i ubetonede stavelser, kommer
der yderligere nogle stykker til inventaret, nemlig tre ustemte konsonanter:

[l] altså ustemt [l] som i [plæ] plade

[]altså ustemt [] som i [ks] kradse

[ ] altså ustemt [j] som i [k ol] kjole

[l   ] forekommer kun efter /p t k f s/ der står absolut initialt i stavelsen.

I ubetonede stavelser hvor [] assimileres, genfinder man fem af konsonantlydene ovenfor
i rollen som stavelsebærere, som det allerede er fremgået af forskellige eksempler. I
artikulatorisk henseende adskiller disse syllabiske konsonanter sig ikke fra [l m n  ],
men de fungerer anderledes og bør registreres særskilt i første omgang:

[] som i [km] kommet

[l] som i [syl] cykel

[m] som i [lbm ] lappen

[n] som i [kadn] katten

[] som i [l] lakken

Nu er der brug for flere nye termer/begreber:

variant/allofon /v/ i enstavelsesord er et godt udgangspunkt: Det chokerer in-
gen dansker at høre at “der er to måder at udtale v på: [v] som i
vat og [w] som i tov;” altså [v] i forlyd og [w] i udlyd, bortset
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fra stillingen efter /l/ som i [ulv] ulv. Der er tale om varianter
eller allofoner af fonemet /v/, dvs. [v] og [w].

komplementær
distribution

bunden/kombi-
natorisk varia-
tion

Variationen eller allofonien er helt regelmæssig; den er sty-
ret af /v/s stilling i ordet og de lydlige omgivelser. De to allo-
foner er komplementært distribueret: Hvor [v] optræder – nem-
lig initialt og efter /l/ – kan [w] ikke forekomme, og vice versa.
De to varianter er bundet til deres gensidigt udelukkende lydli-
ge omgivelser. Det siger derfor sig selv at [v] og [w] aldrig no-
gensinde kan kommutere, og de kan derfor aldrig adskille be-
tydninger, for de kan aldrig optræde i samme ramme. [v] og
[w] er bundne eller kombinatoriske varianter af /v/, bundet til
omgivelserne – i en bred betydning af ‘omgivelse.’

fri variation

Jeg kan udtale tø med mere eller mindre affrikation, s-støj,
[tsø] eller [tsø], uden at det ændrer betydningen. Jeg kan
endda helt erstatte affrikationen med ren aspiration, [tø], hvis
jeg taler i høj og formel stil. De forskellige måder at realisere
/t/ på er fri variation. De er ikke betydningsadskillende, og de
er ‘fri’ i henseende til de lydlige omgivelser; det er ikke fx ini-
tial stilling der betinger affrikation og final stilling der betinger
ren aspiration.

lydlig lighed

Af alt det ovenstående må læseren nu være forledt til at tro
at når to talelyde ikke adskiller betydninger, er de ikke distink-
tivt forskellige, de er ikke kommutable, de repræsenterer ikke
forskellige fonemer. Og det er rigtigt, men med en væsentlig
modifikation. [h] og [] er – ligesom [v] og [w] – komplemen-
tært fordelt: [h] optræder kun initialt, og [] kun finalt i den
fonologiske stavelse. De kan med andre ord heller aldrig kom-
mutere, adskille betydninger. Men ingen fonolog ved sine fulde
fem ville alligevel finde på at kalde [h] og [] for bundne vari-
anter af et og samme fonem. For at to forskellige lyde kan være
manifestationer af et og samme fonem, være ens i en lidt mere
abstrakt forstand end rent fonetisk, kræves det at de dog ligner
hinanden. Det fordres at de har en rimelig grad af lydlig lighed.
Det har [v] og [w], som begge dannes ved læberne, og som
begge er stemte og ikke-nasale: De er varianter af /v/. Men [h]
dannes i mellemrummet mellem stemmelæberne, glottis, og er
ustemt og ikke-nasal, mens [] dannes med bagtungen mod den
bløde gane og er stemt og nasal: [h] og [] er fonologisk for-
skellige.

defektiv distri-
bution

Fonemer der – som fx /h/ i dansk – ikke forekommer i alle
stillinger i ordet (initialt, medialt, finalt), siges at være defektivt
distribueret.

Læg mærke til at ‘lydlig lighed’ er en relativ størrelse.
Lyd_lig lighed er sprogspecifikt determineret, og vurderingen
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af lighed og forskellighed står i forhold til hele sprogets lydin-
ventar og til den rolle lydene spiller i sproget. Man kan således
ikke fra forholdene i dansk slutte sig til at [v] og [w] universelt
vil være varianter af et og samme fonem. Det er de fx ikke i en-
gelsk hvor de er distinktivt forskellige, kommutable, hvor de re-
præsenterer forskellige fonemer, jf. minimale par som [vjl
wjl | vil wil] veil, wail; veal, wheel ‘slør, jamre; kalvekød,
hjul.’ På samme måde er to lyde som er frie varianter i dansk,
[t ts], distinktivt forskellige i tysk, jf. [tl tsl | tjk
tsjk] Tal, Zahl; Teig, zeig! ‘dal, tal (sb); dej, vis!’ I
engelsk er [t] og [t] distinktivt forskellige, jf. [tu tu] too,
chew; i brasiliansk portugisisk er de kombinatoriske varianter
af /t/. Og sådan kan man blive ved.

lyd og fonem
Det er min erfaring gennem mange års undervisning at for-

skellen ‘lyd’ vs. ‘fonem’ længe er uklar og vag for mange stud-
erende. Hvad betyder det når vi siger at lyde er ‘konkrete,’
mens fonemer er ‘abstrakte’? Det er værd at opholde sig lidt
ved. At lyde er konkrete fysiske gestalter, luftbårne trykbølger,
er selvfølgelig ikke kontroversielt. Abstraktionen kommer ind i
billedet når vi etablerer en relation mellem flere forskellige så-
danne konkrete fysiske foreteelser. Der har i tidens løb været en
del forskellige definitioner af fonemet og forskellige synspunk-
ter på dets rolle i sprogbeskrivelsen og på de metoder man kan
bruge til at etablere sprogets fonemer; nogle teorier er meget
formalistiske, andre mere psykologisk orienterede. Her præsen-
terer jeg en psykologisk/kognitiv forståelse af fonemet. En an-
den præsenteres i 14.4 og 16.6.

underliggende
form;
abstrakt repræ-
sentation

Når jeg siger at [v] og [w] er to forskellige måder at “sige v
på” i dansk, eller at [t] og [ts] er to forskellige måder at “sige t
på,” har jeg også sagt at der er “ét v,” og der er “ét t.” Dette v
eller t er ikke identisk med hverken den ene eller den anden af
de to lyde, [v w] eller [ts t], men er den abstrakte fællesnæv-
ner for dem, den underliggende identitet mellem dem, deres
fælles underliggende form. Fonemet kan ses som den forestil-
ling – den abstrakte idé – som talere og lyttere har om lydene i
deres sprog, en kognitiv gestalt. En abstrakt repræsentation er
resultatet af en fonologisk analyse som vi gengiver i skriftlig
form som fonemskrift, fx /vat vad hav tv/, i modsætning til
lydskrift, [vad va | hw tsw] vat, hvad; hav, tov, der afspej-
ler en konkret repræsentation, en eller anden fysiologisk og
artikulatorisk virkelighed. Der kan i øvrigt opereres med flere
abstraktionsniveauer, jf. 13.2, 16.6 og 19.4.

Fonemet, denne forestilling i de talendes og lyttendes be-
vidsthed, denne kognitive størrelse, manifesteres – realiseres –
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manifestation/
realisation

som en konkret lyd. Lyden er ikke fonemet, men er en mani-
festation af det, en repræsentant for det, en realisation af det.
Manifestationen eller realisationen afhænger af mange faktorer.
Der er de rent sproglige, dvs. de fonologiske og morfologiske
omgivelser. Fx fonemets forekomst initialt eller medialt eller fi-
nalt; jf. /v/s variation ovenfor; eller naboskab til en bestemt an-
den lydtype. Sådan gælder det fx i dansk at /l r j/ realiseres af-
stemt efter /p t k f s/, jf. [p ad tso kla fsd slud],
pjatte, tro, kladde, frost, slut. Eller morfologisk betinget veks-
len mellem stavelsefinal hhv. stavelseinitial stilling, som fx gi-
ver vekslen [] ~ [d] hhv. [w] ~ [] i [pæfi pæfidi
| kiuw kiui] perfid, perfidi; kirurg, kirurgi.

Der kan være en variation med talestil, jf. eksemplet med
den mere eller mindre affrikerede realisation af dansk /t/ oven-
for. For såvidt som det fonologiske system man opstiller for et
givet sprog, dækker større grupper af talere – eller hele sprog-
samfundet – kommer dertil variation som følge af den talendes
alder, sociale baggrund, geografiske oprindelse og i nogle kul-
turer desuden også køn.

morfofonologi

Vi etablerer de abstrakte former – løfter os op over det kon-
krete fysiske lydniveau til fonemerne – ved at undersøge hvor-
dan lydene fungerer i sproget for de talende og lyttende, bl.a.
ved kommutationsprøven; men også ved hjælp af morfofono-
logien, som er beskrivelsen af de lydlige alternationer i stam-
mer og affikser der opstår på grund af bøjning og afledning,
den morfofonologiske alternation, jf.

[j  w]: [bæj bd bwvæ] bage, bagt, bagværk

[w f]: [sdiw sdifd] stiv, stift

[ ]: [kntso kntsoisd] kontor, kontorist.

morfofonem

De forskellige udtaler af roden i fx ordene bage, bagt, bagværk
kan dannes af én underliggende form, ba, idet man her fra
kan danne de tre forskellige fonetiske former [bæj- b-
bw-]. Denne underliggende form ville i andre fremstillin-
ger siges at bestå af tre morfofonemer; se nærmere 16.6 og
19.4.

lyd og bogstav

Det blev nævnt i kapitel 3, og det må være fremgået implicit
af de lydskrevne eksempler i dette kapitel: Lyde og fonemer er
en sag, ortografien, skriften, bogstaverne en anden – selvom der
selvfølgelig er en sammenhæng mellem lyde og bogstaver. Det
er en stor fordel – i hvert fald i en første omgang – når dansk
fonetik og fonologi er under behandling, om man kan abstrahe-
re fra ortografien, glemme hvordan ordene staves, forestille sig
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at dansk slet ikke var skriftfæstet. Så forledes man ikke til at
tro, som mange studerende har gjort gennem tiden, at hver,
vær! værd, vejr udtales forskelligt, eller at hjul, jul, hhv. ven-
ner, vender (vb) gør det. Osv. På et senere trin kan man så
overveje hvilken rolle ortografien i øvrigt kan tænkes at spille
for vores bevidsthed om de sproglige størrelser, jf. afsnittet om
skriften i 11.2.1.b og fodnote 2 i kapitel 2.

underliggende
form (igen)

Når det til en start er så vanskeligt for mange at holde lyde
og bogstaver klart adskilt – at glemme skriftbilledet, er det må-
ske ikke særlig pædagogisk at påpege følgende analogi. Men
den demonstrerer præcist forholdet mellem konkret og abstrakt,
mellem overfladefænomen og underliggende form, mellem for-
skellige fysiske fremtrædelsesformer af en og samme underlig-
gende størrelse: Der er for det første håndskrift i alle dens højst
forskellige og individuelt prægede former. For det andet er
trykt skrift også variabel. Her er en række eksempler på det
første bogstav i alfabetet: a A a A. De tilhører skrifttypen Times
New Roman. Her er den samme sekvens i Comic: a A a A ; og i
Courier: a A a A; og i Verdana: a A a A. Alle 16 eksempla-
rer er – mere eller mindre – forskellige, men de er varianter af
samme bagvedliggende konstans, samme underliggende form,
nemlig forestillingen om ‘det første bogstav i alfabetet, det før-
ste bogstav i abe,’ osv.

4.4 Konsonantfonemerne i dansk

I 4.3 etablerede jeg inventaret af konsonantlyde initialt hhv. finalt i stavelsen eller ordet
– med en fonologisk stavelsedeling der sætter grænsen til højre for én medial konsonant
foran ikke-fuldvokaler og til venstre foran fuldvokaler, nemlig:

Initialt [p ts k b d  f s  h v m n l  j ]
Finalt [ b d  f s  v m n  l  j w]

[p ts k  h ] findes kun initialt. Bemærk at /v/ finalt kun forekommer efter /l/ som
i ulv, ikke umiddelbart efter vokal. [  w ] findes kun finalt.

De initiale konsonanter er alle indbyrdes kommutable, jf. 4.3.1, og det er kun [] der
kræver flere kommentarer. I 16.2 præsenteres formelle argumenter for analysen af []
som en forbindelse af /s/+/j/ i danske ord. Dvs. [ln us ib] sjælden,
sjuske, sjippe er /sjln sjusk sjip/ fonologisk. Således er der

15 konsonantfonemer i initial stilling: /p t k b d  f s h v m n l r j/

De fire lyde som kun findes finalt, [  w ], kan parres med initiale konsonanter; de
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5  arv udtales [v] af den ældre generation, og arg udtales enten [w] eller [].

kan betragtes som kombinatoriske varianter af /d n v r/:
[] er den finale variant af /d/, jf. [ma m moi] /mad md•

mod•i/ mad, måde, modig.
[] er en final variant af /n/ foran enten // eller /k/, jf. [ts tsn |

mo mko] /tan tank | mano manko/ tange, tanke; mango,
manko. Se nærmere 16.3.

[w] er den finale variant af /v/, jf. [hw lw w løw lw kw

kiuw bjæw] /hav lv arv løv lv kv kirurv bjrv/ hav, lov
(sb), av!/arv/arg,5 løb! lov!/låg, kog! kirurg, bjerg/bjærg!

I 16.6.3 vil det vise sig at nogle af disse [w]'er er nært beslægtede med /b/
hhv. //. Om tolkningen af visse vokaler som korte, andre som lange, hen-
vises til 14.4.

[] er den finale variant af /r/, jf. [mo bæ u] /mor br ur/ mor, bær, ur.

Der er således

14 konsonantfonemer i final stilling: /p t k b d  f s v m n l r j/

De tre ustemte konsonanter [l   ] er i komplementær distribution med de tilsvarende
stemte og fortolkes som bundne varianter af /l r j/ efter initialt /p t k f s/.

De fem syllabiske konsonanter [ l m  n ] fortolkes problemfrit som forbindelser
af // med /d l m n n/, som i [km nel kmm  kann l] /kmd nekl
km kan ln/ kommet, nikkel, komme, kande, længe. Postvokalisk /d/ bliver først
til [] og derefter syllabisk, som i kommet. Altså: /kmd/ > [km] > [km].
Når [n] efter bortfald af [] bliver nabo til en konsonant der dannes med tungeryggen
hhv. læberne, bliver [n] til [] hhv. [m], som i /lakn lapn/ [l lbm ] lakken,
lappen. Altså fx: /lakn/ > [ln] > [l].

Dvs. vi har i alt 15 konsonantfonemer som alle – pånær /h/ – findes såvel initialt som
finalt. Flere af dem har – som det er fremgået – forskellige varianter initialt og finalt,
således (tolkningen uddybes i kapitel 16):

initialt i den fonologiske
stavelse

finalt i den fonologiske stavelse/foran []

/p/ [p] som i pil [b] som i galop

/t/ [ts] som i te [d] som i vat

/k/ [k] som i ko [] som i lak

/b/ [b] som i bo
[b] som i plombe
[w] fakultativt i visse ord, fx købe

/d/ [d] som i dug [] som i mad
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6  Det er måske en tilsnigelse: føne er nyt i dansk, en kortform af fønbølge, og det er i øvrigt
ikke alle der udtaler det med lang vokal, nogle siger [føn].

// [] som i gø
[j] som i bage
[w] som i bagværk

/v/ [v] som i vi
[v] efter /l/ som i ulv
[w] ellers som i tov

/r/ [] som i rå [] som i bær (sb)

/n/ [n] som i nat
[] foran // eller /k/, som i tange, tanke
[n] ellers, som i han

/f/ har ikke tydeligt forskellige kombinatoriske varianter

/s/ smelter sammen med et følgende /j/ til []; det er obligatorisk i samme
stavelse, fakultativt over grænser, jf. .. hvis jeg ... , Hans Jørgen

/m/ kan udtales med underlæben mod tænderne i overmunden (labiodentalt)
foran /f v/, som i [søfoni vnd], symfoni, omvendt; ellers altid
[m]

/l r j/ realiseres afstemt efter initialt /p t k f s/
/tj/ realiseres [t]

4.5 Vokallyde i dansk

Vi har lange vokaler, jf. læser (sb) maler (sb) fuser (sb) [ æ u].
Vi har stødvokaler, jf. læser (vb) maler (vb) fuser (vb) [ æ u].
Vi har korte vokaler, jf. læsser maller fusser [ a u].
Alle tre kategorier er, som det ses, indbyrdes kommutable.

Her er en række ord – minimale og subminimale par og serier. Vokalerne står ikke
i alle tilfælde i nøjagtigt identiske fonetiske omgivelser, men de fleste står i analoge
omgivelser (kun ved foranstillet [] kan konteksten gøres ansvarlig for vokalkvaliteten):

13 forskellige lange vokaler:

[min men pn mæn n] mine, mene, pæne, mane, arne

[dyn føn hœn œb] dyne, føne,6 høne, røbe

[tsun tson dn tsn] Tune, tone, dåne, tårne

12 forskellige stødvokaler:

[tsi tse l tsæ ts] ti, te, læ, ta', ta'r

[tsy tsø fœ] Thy, tø, frø

[du tso ts ts] du (vb), to, tå, tår
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7  I fraser som at være på den har på tryk, men alligevel kort vokal.
8  Dansk [] er en mellemtungevokal, men hører sammen med de to andre a-lyde og behand-
les sammen med fortungevokalerne.

16 forskellige korte vokaler:
(her må man operere med flere kontekster for fortungevokalerne for at få alle kvaliteter
frem)

[vi ve m va v] vi, vil, med, hva', var

[vi ve v væ] hvid, ved (vb), væd! vad!

[bi be m ma] bid (sb), bed (sb), med, mad

[hymn ømd œm], [œnd nd] hymne, ymte, ømme; grynt, grønt

[du jo p v s] du (pron), jo, på,7 vor, så (interj)

4.6 Vokalfonemerne i dansk

Også her udskydes argumentationen til kapitel 14, og vokalsystemet præsenteres summarisk.
Kortvokalkontrasterne kræver en kommentar. De fem bagtungevokaler [u o   ]

er lige ud ad landevejen indbyrdes kontrasterende. Der er imidlertid ingen kontekst som
kan opvise mere end fem af de seks urundede fortungevokaler, [i e  æ a ],8 i åben stavelse.
Men foran [] og [] kontrasterer [] og [æ] ([v væ] væd! vad!) hhv. [] og [a]
([m ma] med, mad); [a ] kontrasterer i åben stavelse ([va v] hva', var). Af de
fem rundede fortungevokallyde, [y ø œ œ ], findes aldrig mere end tre ad
gangen i identiske eller analoge omgivelser.

Til disse i alt 41 vokallyde i betonet stavelse kommer fire vokaler som kun findes
i ubetonet stavelse: [] som i [hyl] hylde, [] som i  [hyl] hylder, [] som i  [l]
læge, [] som i [l] love.

Alle de vokalkvaliteter der forekommer lange og med stød, genfindes som kortvokaler.
Dvs. der er ingen langvokalkvalitet eller stødvokalkvalitet som ikke også findes kort.
Derimod er der tre korte vokallyde som ikke genfindes som hverken lange vokaler eller
stødvokaler, nemlig [a  ].

Man kan fortolke vokaler med stød som langvokaler fonologisk, og man kan desuden
fortolke lange vokaler som kortvokaler med en særlig egenskab, længde. Dvs. stødvokaler
er vokaler med to særlige egenskaber, længde og stød. Begrundelsen bliver klar i 14.1
og 14.2. Når det er tilfældet, behøver man her kun interessere sig nærmere for kortvokalerne
ovenfor og undersøge om alle 16 repræsenterer underliggende forskellige fonemer, eller
om der er reduktionsmuligheder i inventaret: Dvs. om visse vokalkvaliteter – på trods
af den umiddelbare kontrast – sammen kan betragtes som bundne varianter af ét fonem.

Der er ingen grund til at opholde sig nærmere ved [i e  y ø u]. De seks vokaler har
alle en fuldstændig generel distribution: De findes korte, de findes lange, og som lange
findes de med stød, jf. ovenfor; de findes i åbne stavelser, de findes i lukkede stavelser,
og de findes – med tilfældige undtagelser – foran alle typer af konsonanter. [œ] optræder
ikke med stød.
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Interessen samler sig om [æ a  œ  o   ] som alle sammen er defektivt distri-
buerede (skema 14.1 og 14.2 i kapitel 14 viser forekomsten af vokalerne i alle de omgivelser
det er relevant at se på, og som fører til nedenstående generaliseringer):

[æ] når vokalen er manifestation af /a/ finder vi den foran [ j w ] som i
[bæ væj læw væ] bad! vag, lav! vær!; i stødløs stavelse foran /r/
er [æ] en variant af //, jf. [bæ] bær; og efter /r/ er [æ] en manifestation
af /e/, jf. [bæ] brik;

[a] (1) i åben stavelse som i [da ja havana] da, ja, Ha-va-na;

(2) foran konsonanter der artikuleres med tungespidsen eller tungebladet
(koronaler), som i [kad ma bas han valb] kat, mad, basker,
han, hvalp;

(3) efter /r/ når der følger en konsonant dannet med tungeryggen, som fx
[ba] bræk, og da er der tale om et //-fonem, jf. 14.4.1.b.

Endnu er det kun i lavkøbenhavnsk at kort /a/ har samme kvalitet som
langt /a/ sådan at fx kande, klasse har samme vokalkvalitet som kane,
klase, altså [kæn klæs] og [kæn klæs]. Men [æ] er måske
ved at trænge igennem i standardsproget, og hvis [a] forsvinder helt, vil vi
ende med kun to tydeligt forskellige a-lyde, [æ] og [].

[] (1) i lukket stavelse foran konsonanter som artikuleres med læberne eller
tungeryggen, som i [kb km kf wn lj ls l]
kappe, kam, kaffe, gavn; leg; laks, lang;

(2) efter /r/ som i [b s ts] rap, rask, trak;

(3) i åben betonet ordfinal stavelse i tre ord: [p k v] par, kar, var.

Uden var, par, kar, altså uden forekomsten af [] i betonet åben stavelse efter andre
konsonanter end /r/, ville [a ] være i perfekt komplementær distribution og kunne betragtes
som bundne varianter af ét fonem. I 14.4.1.a argumenteres der for at [v p k] indeholder
et finalt /r/ underliggende, således at [a ] er bundne varianter af /a/ – hvor [] forekommer
foran labialer og dorsaler (lyde der dannes med læberne hhv. tungeryggen) samt i forbindelse
med /r/ (såvel efter som før /r/). Ligesådan bliver der argumenteret for at alle ord med
kort [æ] (bortset fra forbindelsen [æ] som i brik) – altså ord som [bæ væj læw

bæ] bad! vag, lav (adj), bær! – har lang vokal underliggende. Dvs. kontrasterne
[æ a ] bortfortolkes, og lydene betragtes som varianter af, reduceres til, ét fonem, /a/.

De fem rundede fortungevokallyde [y ø œ œ ] kan reduceres til tre fonemer,
/y ø œ/, idet [œ] er en kombinatorisk variant af /œ/ foran /r/, som i [hœ] hør (sb), og
en kombinatorisk variant af /ø/ efter /r/, som i [œsd œ] ryste, rør; [] er en
kombinatorisk variant af /œ/ mellem /r/ og nasalkonsonant som i [dm n]
drømme, grøn. Se nærmere 14.4.2.b.

Også [u o   ] lader sig reducere, om end knap så selvfølgeligt, som det vil fremgå
i 14.4.3.a. Man må acceptere nogle afvigelser for at gøre [o] og [] til bundne varianter
af /o/. Vil man det, er det til gengæld problemløst at se [] som manifestationen af kort
//. Vokalen i [v] vor kan lige så indlysende som vokalen i par, var, kar ovenfor betragtes
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som værende en forbindelse af vokal (//) plus /r/ underliggende.
Under disse forudsætninger har vi altså i dansk

10 vokalfonemer i betonet stavelse, /i e  a y ø œ u o /, samt // i ubetonet
stavelse

 
Det kan synes at være mange krumspring at gøre for at finde ud af noget, en fonemanalyse
– en fonologisk tolkning af de lydlige data – en fonemrepræsentation, som i mange tilfælde
ligner skriftbilledet meget. Men man skal vide at så enkelt er det ikke, og problemerne
er ikke selvskabte. Det er ikke noget danske fonologer gør for sjovs skyld eller for at gøre
noget svært som egentlig er nemt. Skriften er ikke en direkte vej til den fonologiske
repræsentation. I så fald skulle hver, vær! værd, vejr alle repræsenteres forskelligt fonologisk,
og vi behøvede ikke være i tvivl om hvordan lyst skal udtales (når vi ser ordet uden for
sammenhæng). På den anden side er det ikke usandsynligt at skriften har en indvirkning
på hvad sprogbrugerne – bevidst eller ubevidst – opfatter som beslægtede lyde, hvilke
lyde der kognitivt grupperes sammen. Fx kan det faktum at [w]-lyden i [kw] koge
staves med g, ligesom []-lyden i det beslægtede ord [kd] kogt, meget vel være
medvirkende til at [w]-lyden i [kw] har en anden kognitiv status end den har i [hw]
hav. Dén skrives med v, og veksler morfologisk med en [v]-lyd (i hvert fald i meget distinkt
udtale) i [hæv] have (pl). En tredje [w]-lyd skrives b. Den kan for det første også altid
udtales som [b], og den veksler morfologisk med [b], som i [siw sibsfd | løw

løbs] skib, skibsfart; løb! løbsk. Det er imidlertid svært at afgøre om det er skrift-
billedet i sig selv, eller om det er en sproglig bevidsthed om bøjnings- og aflednings-
mønstrene som sådan der er den afgørende faktor. Spekulationerne vanskeliggøres af
at den kognitive virkelighed ikke kan antages at være den samme for alle sprogbrugere.
Morfologiske forhold spiller tydeligvis ikke altid nogen stor rolle for fonembevidstheden
og spiller ikke samme rolle for alle sprogbrugere. Hvis de gjorde det, ville et utal af meget
almindelige stavefejl som kåve for koge, eller spøj for spøg, ikke forekomme. Koge er
jo beslægtet med kogt, og spøg med spøgt.

Når danske vokalers fonologi er så indviklet – og det er den virkelig – hænger det
bl.a. sammen med at der i de(n) seneste generation(er) er foregået nogle meget store og
hastige forandringer i udtalen, og især at visse forhold vedr. vokalernes varighed endnu
ikke synes at have stabiliseret sig helt. Mere herom i 14.3.1 og kapitel 17.

4.6.1 Fuldvokalernes manifestationsregler
Eftersom vokaler med stød i enhver henseende følger reglerne for lange vokaler, gives
nedenfor nu manifestationsreglerne for de ti fuldvokalfonemer i lang hhv. kort udgave.
Den mest generelle forekomst anføres sidst:

/i/ [i] overalt, jf. /mil rid fir/ [mil i fi] mile, ride, fire;

/i/ [i] overalt, jf. /mit rit firtal/ [mid id fitsal] mit, ridt, firtal;

/e/ [æ] efter /r/, jf. /kres/ [kæs] kredse,

[e] ellers, jf. /hel mer/ [hel me] hele, mere;
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/e/ [æ] efter /r/, jf. /brek/ [bæ] brik,

[e] ellers, jf. /ek per/ [e pe] ikke, Per;

// [æ] foran /r/, jf. /br/ [bæ] bære;
bemærk at /e/ og // ikke skelnes efter /r/; mere herom i
14.4.1.d og 14.5;

[] ellers, jf. /d/ [] æde;

// [] foran /j/, jf. /vj/ [vj] vej; og mellem /r/ og labialer eller
koronaler, jf. /rt rm/ [d m] ret, rem,

[a] mellem /r/ og dorsaler, jf. /brk brjn/ [ba bajn] bræk,
bregne, 

[æ] foran /r/, jf. /br/ [bæ] bær,

[] ellers, jf. /mt/ [md] mæt;

/a/ [] såvel før som efter /r/, jf. /ras bar/ [s b] race, bare,

[æ] ellers, jf. /mad/ [mæ] made; også i forkortet udgave foran
/d j ( b) v r/, fx /bad/ [bæ] bad!

/a/ [] (1) såvel før som efter /r/, jf. /rat park/ [d p] rat, park,
med forlængelse af vokalen foran det /r/ som den smelter
sammen med, med mindre sekvensen er ordfinal, jf. /par/
[p] par,

(2) foran labiale og dorsale konsonanter, jf. /lap lak/ [lb l]
lap, lak,

[a] (1) i åben stavelse, jf. /havana/ [havana] Havana,
(2) foran koronal konsonant, jf./kat halm/ [kad halm] kat,

halm;

/y/ [y] overalt, jf. /dyn ryp myr/ [dyn yb my] dyne,
rype, myre; 

/y/ [y] overalt, jf. /tyk rytr fyr/ [tsy yd fy] tyk, rytter, fyr
(træart);

/ø/ [œ] efter /r/, jf. /røb/ [œb] røbe,

[ø] ellers, jf. /øs før/ [øs fø] øse, føre;

/ø/ [œ] efter /r/, jf. /brøst rønt/ [bœsd œnd] bryst, grynt,

[] mellem /r/ og /v/, jf. /drøv/ [dw] (tygge) drøv,

[ø] ellers, jf. /øst ønsk mørn/ [øsd øns møn] øst, ønske,
mørne;

/œ/ [œ] foran /r/, jf. /œr/ [œ] gøre,
ingen forekomst efter /r/ (fordi [œ] er /rø/ fonologisk),

[œ] i ét ord /hœn/ [hœn] høne;
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9  ‘Halvvokal’ defineres traditionelt som ‘en vokallyd der ikke danner stavelse.’ Se nærmere
6.3.8.d, 7.0 og 7.4.4.

/œ/ [] mellem /r/ og nasal, jf. /rœn/ [n] grøn,

[œ] foran /r/, jf. /hœr/ [hœ] hør (sb),

[œ] ellers, jf. /hœns/ [hœns] høns;

/u/ [o] efter /r/, jf. /rud/ [o] rude (dog [u] i min generation:
[u]),

[u] ellers, jf. /mul bur/ [mul bu] mule, bure;

/u/ [o] efter /r/, jf. /brusk/ [bos] brusk (dog [u] i min generation:
[bus]),

[u] ellers, jf. /husk mut ur/ [hus mud u] husk, mut, ur-;

/o/ [o] overalt, jf. /mol ros mor/ [mol os mo] mole,
rose, more;

/o/ [o] (1) i åben stavelse, jf. /foto proto/ [fotso potso] foto,
proto-,

(2) foran /r/, jf. /skjort/ [sjod] skjorte,
(3) i den ubetonede (lukkede) første stavelse i ét ord /soldat/

[soldæd] soldat,

[] i lukket stavelse i øvrigt, jf. /kost rost/ [ksd sd] (feje-)kost,
rust;

// [] foran /r/, jf. /br/ [b] båre,

[] ellers, jf. /rb hn/ [b hn] råbe, håne;

// [] foran /r/, jf. /mrs/ [ms] morse, med forlængelse af
vokalen, med mindre sekvensen er ordfinal, jf. /vr/ [v] vor,

[] ellers, jf. /krp ts/ [kb tss] krop, tosse.

Reglerne for r-påvirkning kan ved en generalisering simplificeres væsentligt, jf. 14.5.
Og i det hele taget uddybes tolkningen i kapitel 14. Om //, især []-bortfald og -assimilation,
se nærmere 8.2.3.

4.7 Danske diftonger

Diftonger kaldes i en ældre terminologi for ‘tvelyde,’ og defineres ofte som en forbindelse
af to vokaler i én stavelse. En bedre fonetisk definition er ‘en vokallyd som tydeligt ændrer
kvalitet’ eller ‘en ikke-stationær vokallyd.’ Enten er diftongens første del syllabisk, dvs.
den opleves som stærkest og har en veldefineret kvalitet som så glider mod et ikke-syllabisk,
mindre veldefineret og subjektivt svagere slutpunkt, en halvvokal.9 Det er en ‘faldende
diftong:’ Styrken falder fra start til slut. [j w], som i mig, hav, er faldende diftonger.
Eller også er diftongens start ikke-syllabisk, dvs. subjektivt svagere og mindre veldefineret
end den syllabiske, subjektivt kraftigere og veldefinerede slutning. Det er en ‘stigende
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diftong:’ Styrken stiger fra start til slut. [ja jø], som i ja, jøsses, er stigende diftonger.
Diftonger er også et større kapitel i dansk fonologi, og det meste af diskussionen henvises

til kapitel 15. Her er det tilstrækkeligt at sige at alle danske diftonger kan fortolkes som
forbindelser af en vokal og en konsonant, altså enten CV eller VC. Både vokalerne og
konsonanterne er at finde blandt de konsonanter og vokaler jeg etablerede ovenfor. De
føjer altså ikke nye elementer til inventaret af fonemer i sproget. Stort set alle vokalerne
kan følge /j/ i stigende diftonger; alle vokaler kan danne faldende diftonger med følgende
/r/; alle fortungevokalerne kan danne diftong med følgende /v/, mens antallet af faldende
/j/-diftonger er begrænset.

4.8 Ordtryk og stød i dansk

Dansk har frit tryk, dvs. trykket ligger ikke fast på en bestemt stavelse regnet fra ordets
begyndelse eller slutning. Det betyder ikke at man kan lægge tryk efter forgodtbefindende
i flerstavelsesord på dansk. Det hedder fx [elfand] ikke *[elfand] elefant. Men
visse ord har tryk på første stavelse, andre på anden, andre på sidste stavelse eller næstsidste.
Det åbner mulighed for at trykket kan være distinktivt, betydningsadskillende. Dvs. to
ord kan adskille sig alene ved trykkets placering. Vi har imidlertid ikke mange minimale
trykpar i dansk, næppe mere end en snes stykker. [bilisd bilisd | wsd wsd]
billigst, bilist; August, august er klassiske eksempler. Og selv om tryk er ‘frit’ i dansk,
kan der i meget stor udstrækning gives regler for dets placering når man kender ordets
morfologiske struktur, altså når man ved hvilke morfemer det er bygget op af, og når man
kender morfemernes segmentale struktur, dvs. ved hvilke fonemer de består af. Tryk-
placeringen er således helt regelret i ord som bælte, male, minus, paradis, kulisse, makaroni,
regningerne, huskede, beholde, gebærde, violinist, lærerinde, tykkest, kvindelig, skorstens-
fejer. Mere om dansk tryk i 12.1.

Stødet er umiddelbart kontrastivt. Det adskiller ordbetydninger, jf. [mæl mæl
| vn vn | nn nn] maler (sb), maler (vb); ven, vend!; ånden (vejrtrækningen),
ånden (spøgelset). Men stødet er samtidig underlagt en række begrænsninger i dets fore-
komst. Stød forekommer ikke i svagtrykstavelser, med undtagelse af visse bøjningsformer
af bestemte ordstrukturer, jf. [jne] regningen. Fonetisk er stødet en uregelmæs-
sighed i stemmelæbesvigningerne, en art knirkestemme. Det kan derfor kun optræde i
stemte lyde, dvs. i vokaler og i stemte konsonanter, aldrig i ustemte konsonanter. Har
en stavelse stød, er dets placering i stavelsen desuden forudsigelig ud fra stavelsens
segmentale struktur: Indeholder stavelsen en lang vokal, falder stødet i vokalen, som i
[mus pn] mus, pæn, ellers ligger det hovedsagelig i den følgende stemte konsonant,
som i [pn hals] pen, hals (disse udsagn modificeres noget i kapitel 11).

På trods af de mange minimalpar er stødets tilstedeværelse eller fravær ikke desto
mindre i meget høj grad forudsigeligt – ligesom trykket – ud fra ordenes morfologiske
og fonologiske struktur. Der er således ikke tvivl om stødets fravær hhv. forekomst og
nærmere placering fonetisk i ord som [nu ja kad hsd pls halm se æl hus
bl tsand mus] nu, ja, kat, hest, pels, halm, se, gal, hus, æble, tante, muse.
Principperne gennemgås i 11.2-5.



KAPITEL 5

Taleorganerne

5.0 Indledning

Taleproduktionens flow-diagram er gennemgået i kapitel 2. Her gennemgås talens fysiologi
i grove træk. En glimrende og betydeligt mere omfattende fremstilling findes i Clark &
Yallop An Introduction to Phonetics and Phonology. Sidst i kapitlet er en yderst kortfattet
fremstilling af øret og hørelsen. En grundig fremstilling af dette meget komplicerede område
er J.O. Pickles An introduction to the physiology of hearing.

Til taleorganerne regner man lungerne – afgrænset forneden af mellemgulvet, struben,
svælg-, mund- og næsehule, tungen, ganesejlet (velum) og læberne, jf. fig. 5.1, 5.11 og
5.12. Alle dele har også andre – for livet og overlevelsen primære – funktioner. Lungerne
ilter blodet. Næsehulen opvarmer og renser den indstrømmende luft. Læber og tunge bruges
i fordøjelsesprocessen. Strubelåget lukker for passagen til luftrøret under synken, så man
ikke får maden i den gale hals, og også under normal bugpressen. Struben har desuden
nok også tidligt i menneskets udvikling haft en signalfunktion svarende til dyrenes
advarselsskrig osv.

Som nævnt i kapitel 2 taler man normalt på en udadgående luftstrøm fra lungerne –
når bortses fra de sekundære luftstrømsmekanismer, jf. 7.6. Før man begynder at tale –
eller i pausen mellem to ytringer – fyldes lungerne med luft som strømmer ind når
brystkassen udvides. Udvidelsen kommer i stand ved at ribbenene løftes fremad og opad
(ved kontraktion af de interkostale muskler, dvs. musklerne mellem ribbenene) og ved
at mellemgulvet (diafragma) sænkes fra den opadhvælvede hvileposition. jf. fig. 5.1. Begge
dele øger lungernes volumen; det skaber undertryk i lungerne, og luft suges derfor ind.
Omvendt vil relaksation (afslappelse) af de muskler som hæver ribbenene (interkostalerne),
og af mellemgulvet betyde at lungernes volumen formindskes; det skaber overtryk, og
luft strømmer ud. Under tale foregår indåndingen meget hurtigere og udåndingen meget
langsommere end i almindeligt åndedræt. Udåndingen bremses ved at bibeholde en vis
spænding i den muskulatur som øger lungernes volumen, sådan at voluminet mindskes
i langsommere takt. Under almindeligt åndedræt udveksler man omkring en halv liter
luft i hvert åndedrag. Under tale kan voluminet øges noget.
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Figur 5.1  Skitse af hoved og torso

Figur 5.2  Skitse af kæbe og strube
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Figur 5.4  Strubens bruske set skråt bagfra fra venstre

Figur 5.3  Strubens bruske set fra venstre
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Figur 5.5  Skjoldbruskvinklen og skjoldbruskens og ringbruskens indbyrdes bevægelse

Figur 5.6  Skitse af struben set fra oven (tv), og skitse af bruskene set skråt fra oven forfra
med antydning af tudbruskenes bevægelse langs ad og omkring ringbrusken (th)
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5.1 Struben og stemmelæberne

I struben sidder stemmelæberne. Stemmelæbernes aktivitet er grundlag for en række lydlige
forskelle: ustemt vs. stemt, jf. 7.2.1; aspireret vs. uaspireret, jf. 7.2.2; normal modal stemthed
vs. luftfyldt stemme (‘breathy voice’) vs. knirkestemme (‘creaky voice’), jf. 6.3.6; ejektiv
vs. implosiv vs. pulmonisk luftstrøm, jf. 7.6.

Stemmelæbefunktionen bestemmes af flere forhold. Dels graden af spænding i selve
stemmelæbemusklerne; dels ydre påvirkninger af stemmelæberne som skyldes at de bruske
til hvilke stemmelæberne er fæstede, er bevægelige i forhold til hinanden; dels strubens
placering som helhed mere eller mindre højt i halsen.

Struben, larynx, er afslutningen opadtil af luftrørets bruske, jf. fig. 5.2. Alle disse bruske
er elastisk forbundet indbyrdes. Nederst sidder ringbrusken (cartilago cricoidea). Den
kaldes sådan fordi den ligner en signetring hvis plade vender bagud, jf. fig. 5.3-6. Bagtil
forneden på ringbruskens yderside hviler skjoldbrusken (cartilago thyreoidea) på sine
nedre horn; de øvre horn er fæstet til tungebenet.

Skjoldbrusken er åben bagtil og har form som en vinkel hvis spids vender fremad.
Vinklen er ca. 90o hos mænd og ses tydeligt på halsen. Det er ‘adamsæblet.’ Skjoldbruskens
spids ses sjældent hos kvinder, dels fordi dens vinkel er mindre spids, ca. 120o, dels fordi
den sidder under et lidt tykkere subkutant fedtlag; se fig. 5.5(tv). Skjoldbrusken og
ringbrusken kan vippe let i forhold til hinanden i omdrejningspunktet i ledfladerne på
ringbrusken, jf. fig. 5.5(th).

Foroven på ringbruskens bagside – på den let skrånende overgang mellem ‘signetpladen’
og ‘ringen’ – hviler to små bruske, en i hver side, der har form omtrent som bagerens
napoleonshatte. Det er tudbruskene (cartilagines arytenoideæ), jf. fig. 5.4. Også de er
bevægelige i forhold til ringbrusken. De kan glide svagt fremad og nedad langs ringbruskens
overkant, og de kan desuden rotere omkring ringbruskens overkant, udad og indad, sådan
at de fremadvendte nedre spidser fjernes fra hhv. nærmes til hinanden, jf. fig. 5.6(th).

Stemmelæberne (musculi vocales) er to små slimhindebeklædte muskler der løber
på langs ad skjoldbruskens inderside forfra og bagud til tudbruskenes forreste fremspring,
jf. fig. 5.6(tv) og 5.7. Mellemrummet mellem stemmelæberne, åbningen – der på grund
af skjoldbruskens udformning og tudbruskenes placering har form af en spids vinkel,
kaldes glottis. Det er vigtigt at bemærke at stemmelæbernes form varierer i tre dimensioner.
De har en vis længde og er tyndest fortil, de har en vis udstrækning i højden, og en vis
bredde eller dybde som er størst opadtil, jf. fig. 5.7. Der er altså ikke tale om to strenge,
à la violinstrenge, og betegnelsen ‘stemmebånd’ (cordes vocales) er derfor misvisende.

Det er musklernes komplekse form og slimhinderne der er ophav til den komplekse
og overtonerige svingning som karakteriserer normal modal stemthed. Stemmelæberne
er længst (knap 25 mm) og tykkest hos voksne mænd, kortere og tyndere hos kvinder
og endnu kortere og tyndere hos børn. Jo større den svingende masse, jo langsommere
svinger stemmelæberne, alt andet lige. Derfor har voksne mænd dybere stemmer end kvinder
og børn. Mænds talestemmers variationsområde ligger typisk i intervallet 60-200Hz, kvinders
mellem 120-350Hz, og barnestemmer ligger endnu højere. Den individuelle variation
mellem højere og lavere toner i løbende tale skyldes primært ændringer i stemmelæbernes
ydre og indre spænding. Øget spænding giver øget svingningshastighed, frekvens, og
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dermed øget perciperet tonehøjde.
Stemmelæberne er som nævnt fæstede bagtil på tudbruskenes forreste nedre fremspring

og strækker sig fremad mod skjoldbruskens spids. Den komplekse fiksering til skjoldbrusken,
tudbruskene og ringbrusken (via tudbruskene) er afgørende for funktionen. Tudbruskenes
bevægelse regulerer afstanden mellem stemmelæberne bagtil og dermed graden af glottis'
åbning: Når tudbruskene roterer indad, mindskes mellemrummet, den spidse vinkel, mellem
stemmelæberne; når de roteres udad, øges glottis' åbning og endnu mere når tudbruskene
glider nedad og fremad på ringbruskens overside, jf. fig. 5.6(th).

Når glottis er vidt åben, kan stemmelæberne ikke svinge, og de svinger kun optimalt
og fuldtonende i en helt tilnærmet stilling. Stemmelæberne kan imidlertid svinge også
med en moderat åbning af glottis hvad der i nogle sprog udnyttes distinktivt, både i vokaler
og konsonanter, jf. 6.3.6 og 7.2.1. Let åben glottis giver luftfyldt stemme. Luftfyldte vokaler
og konsonanter siges at have ‘breathy voice.’ Omvendt kan tudbruskene presses så tæt
sammen at stemmelæberne kun svinger i deres forreste del, nærmest ved skjoldbruskens
spids. Det giver en komprimeret og noget luftfattig stemme, knirkestemme, eller ‘creaky
voice;’ se nærmere 6.3.6. Fra tudbruskenes bevægelse hidrører således dels forskellen
mellem ustemte og stemte lyde, dels forskellen mellem breathy voice, modal stemthed
og creaky voice.

Skjoldbruskens og ringbruskens bevægelse i forhold til hinanden ændrer stemmelæbernes
længde og dermed deres ydre spænding: Når den muskel der fortil forbinder skjoldbrusk
og ringbrusk, spændes, vil ringbrusken vippe let opad fortil, jf. fig. 5.5(th), og signetpladen
med tudbruskene føres bagud. Derved strækkes stemmelæberne i retning bagud. Således
længdespændes de. Det er den primære faktor i reguleringen af grundtonefrekvensen,
i hvert fald i den modale stemmefunktion: Jo mere spændte stemmelæberne er, jo hurtigere
svinger de, og vice versa.

Bruskenes indbyrdes bevægelser reguleres af en kompliceret muskulatur som der ikke
skal nærmere redegøres for her.

Stemmelæbemusklerne kan tillige – ligesom alle andre muskler – påføres en indre
spænding. Og der skal en vis indre spænding til for at stemmelæberne overhovedet kan
svinge, uanset åbningen mellem dem. Ændringer i den indre spænding er desuden afgørende
for den måde stemmelæberne svinger på. Dansk stød er antagelig primært resultatet af
en øget indre spænding i selve vocalismusklerne, jf. 6.3.6.

Stemmelæbesvingninger er resultatet af aerodynamiske kræfter. Men for at disse kræfter
kan virke, skal visse betingelser være opfyldt. Stemmelæberne må ikke stå for langt fra
hinanden, og de må ikke være hverken for slappe eller for spændte. Stemmelæberne addu-
ceres (nærmes hinanden) ved tudbruskenes indadroterende bevægelse, jf. fig. 5.6(th),
og er samtidig bibragt en passende indre spænding. Det tryk fra brystkassen og mellemgulvet
der sender luften ud gennem talekanalen, er praktisk talt konstant under tale, dvs. hvis
der i talekanalen opretholdes nogenlunde samme grad af passage for luften, mindskes
lungernes volumen i konstant takt. Så længe stemmelæberne står i den åbne stilling, kan
luften frit passere ud, og luftpartiklerne har samme hastighed overalt i luftstrålen; men
når glottis' åbning mindskes vil luftpartiklernes hastighed ved passagen ud gennem glottis
øges, på samme måde som vandet løber hurtigere forbi de smalle steder i et vandløb. Eller
med en anden analogi: Hvis vagtparaden i København – i kolonner af seks mand på geled




