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RESUMÉ 
 

 

 

 

enne opgave består af to dele. I den første del præsenteres en analyse 
af lydsystemerne i islandsk og dansk, hvori ligheder såvel som 
forskelle mellem de to sprog gøres rede for, samt andre træk som er 

fremtrædende i sprogenes lydsystemer hver for sig. I anden del diskuteres i 
lyset af analysen i opgavens første del, de udtalefaktorer som er sværest for 
islændinge der lærer dansk. Disse faktorer er resultater som jeg er kommet 
frem til efter at have undervist i et kursus i dansk fonetik og udtale ved 
Islands Universitet i foråret 2011, hvor jeg gennem semestret løbende har 
lyttet til og fulgt de studerendes udtale, både i timerne og i lydoptagelser 
som har været en vigtig del af undervisningen. Jeg viser også resultaterne af 
en undersøgelse af de studerendes tilegnelse af danske udtaletræk, og 
diskuterer samtidig også hvilke der er svære at komme af med. Denne 
opgave er endvidere en del af en lingvistisk tradition, og både i brødtekst og 
i fodnoter vil der være eksempler som kaster lys over fælles og forskellige 
træk i verdens sprog hvorved vi ser islandsk og dansk fra et bredere, 
typologisk perspektiv. 
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ÁGRIP Á ÍSLENSKU 
 

 

 

 

essi ritgerð skiptist i tvo hluta. Í fyrsta hluta er ítarleg greining á 
hljóðkerfunum í íslensku og dönsku þar sem sameiginleg jafnt sem 
ólík atriði verða gerð grein fyrir, auk annarra mikilvægra þátta sem eru 

áberandi í hljóðkerfum málanna tveggja hvort um sig. Í öðrum hluta verður 
annars vegar fjallað um þau framburðaratriði sem eru erfiðust Íslendingum 
sem læra dönsku, séð í ljósi greiningarinnar í fyrsta hluta þessarar ritgerðar. 
Þessi atriði eru niðurstöður sem ég hef komist að eftir að hafa kennt 
námskeið í danskri hljóðfræði og framburði við Háskóla Íslands vorið 2011, 
þar sem ég hef hlustað á og fylgst með framburði nemendanna bæði í 
kennslustundum og gegnum hljóðskrár sem hafa verið mikilvægur hluti í 
kennslunni. Annars vegar sýna ég niðurstöður rannsóknar um tileinkun 
danskra framburðareinkenna hjá nemendunum, en einnig hvaða atriði sem 
erfitt er að losna sig við. Þessi ritgerð er enn fremur partur af málvísindalegri 
hefð og eru nefnd mörg dæmi í meginmáli svo og í neðanmálsgreinum sem 
varpa ljósi á sameiginleg og ólík atriði í tungumálum veraldar, enda sjáum 
við þar með íslensku og dönsku frá víðara málgerðafræðilegu sjónarhorni. 
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1 INDLEDNING 

1.1 Problemstilling og formål 

Denne opgave har til formål at finde forskelle og ligheder mellem lydsystemerne i 

islandsk og dansk, og på den måde belyse udtaleudfordringer for islandske 

danskstuderende. Mig bekendt er dette den første sammenlignende undersøgelse af de 

to sprogs lydsystemer af sin art. Opgaven er todelt. Den består af en teoretisk såvel som 

en empirisk del. I den teoretiske del, som både er forudsætningen for anden del, men 

som også kan stå på egne ben, søges ved en grundig analyse af lydsystemerne i islandsk 

og dansk, at forklare forskelle og ligheder samt vigtige sprogspecifikke træk i sprogene 

hver for sig, som spiller ind i islændinges danskudtale. I opgavens anden del præsenteres 

udtaletræk som jeg er blevet bekendt med gennem dette semester, hvor jeg har 

undervist et kursus i dansk fonetik og udtale, og der foretages en undersøgelse af tre 

studerendes tilegnelse af nogle vigtige danske udtaletræk. Det leder til følgende 

spørgsmål: 

 

 Hvilke forskelle og ligheder er der mellem lydsystemerne i islandsk og dansk?  

 Hvad kendetegner islændinges udtale af dansk? Og på baggrund af første 

spørgsmål, hvorfor? 

1.2 Emnets afgrænsning 

Opgavens omfang tillader langt fra at gå i dybden med alle aspekter, selvom jeg søger at 

omtale så mange som muligt, så vidt det er muligt og relevant. Jeg har i 

sammenligningen af lydsystemerne gjort mest ud af vokaler og konsonanter, hvorunder 

vigtige faktorer såsom danske a-kvaliteter og schwa-reduktioner hører. Så grundigt til 

værks går jeg ikke med suprasegmentaler, men har dog et kortere afsnit om nogle træk, 

hvor især tryk er relevant i udtaleundervisningen. I den empiriske del afgrænser jeg 

stoffet til udvalgte udtaletræk som jeg foretager en undersøgelse af.  

 Der vil gennem opgaven blive lagt vægt på egentlige fonetiske lyd snarere end på 

underliggende fonemer; ved udtaleindlæringen af et givet sprog er det i første omgang 

mindre vigtigt at kende underliggende fonemstørrelser end de faktiske lyd der optræder 

når vi taler sammen i praksis. Nok vil de fleste indfødte dansktalende ingen problemer 
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have ved at forstå at lydsekvensen [kʰ d ] betyder kat, selvom udtalen ifølge 

manifestationsreglerne for fonemet /a/ i dansk ville være [kʰad ], men hvis 

udtaleundervisningens mål er at indøve en dansk udtale som ikke afviger så meget fra 

normalen, at det kan virke forstyrrende, er det vigtigt at kende forskellen på f.eks. 

„lyst“ og „mørkt“ a. Derfor er det alligevel væsentligt for dansks vedkommende at lære 

særlige regler for manifestationen af f.eks. /a/. Når man arbejder med fonetik, kan det 

ikke undgås at måtte lappe over med fonologien sommetider, og samtidig må man ofte i 

fonologien gribe længere op i morfologien, når man søger løsninger, men så vidt det 

kan gøres, vi jeg i denne opgave holde mig i fonetikken og fonologien. 

1.3 Personlig baggrund og motivation 

Jeg har været betaget af lyd og bittesmå udtaleforskelle lige siden jeg undrede mig over 

de summende svenske i'er på svensk fjernsyn da jeg var mindre1, og det overrasker nok 

ingen der kender mig, at det netop er mig som står bag denne bacheloropgave.  

 Som dansker er jeg her på Island omgivet af rige muligheder for at lytte til islandsk, 

jeg kan ikke lade være. I forårssemestret 2011 har jeg undervist et kursus i dansk fonetik 

og udtale ved Islands Universitet, hvor jeg har kunnet bruge min lingvistiske viden og 

ikke mindst min passion for lyd i undervisningen. Gennem semestret har jeg haft 

mulighed for at lytte til og følge en gruppe studerendes danskudtale, hvilket startede 

ideen til opgaven. Opgaven indgår endvidere som en del af en lingvistisk tradition, og 

har jeg forsynet den med rigelige eksempler fra verdens sprog for at kunne sætte 

diskussionen af islandsk og dansk i et bredere, typologisk perspektiv. Desuden er det 

næsten uundgåeligt at undgå at tale om sproghistorie og slægtskab mellem andre 

nordiske sprog, når man sammenligner to sprog som islandsk og dansk. 

1.4 Lydskrift 

I en opgave som denne er udtaleoplysninger centrale, og dertil er et godt lydskriftsystem 

nødvendigt. Der findes forskellige lydskriftsystemer for både dansk og islandsk, men for 

at imødekomme opgavens sammenlignende vinkel, er det nødvendigt med et system 

som kan bruges af begge sprog, og hvori lyd som er fælles noteres med samme 

lydskrifttegn. Et eksempel er de islandske lyd [a p]. De samme danske lyd noteres 

                                                
1 Som jeg senere fandt ud af omtaltes som Viby-i. 
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normalt [  b ]. Jeg har derfor lavet min egen konvention til opgaven, i hvilken de to 

ovenstående lyd noteres [  b ]. I Bilag 1 forefindes en nærmere gennemgang af opgavens 

lydskriftkonvention. 

1.5 Terminologi  

Indenfor ethvert fagligt felt findes termer med helt bestemte betydninger. Herunder 

gennemgås fagterminologien i denne opgave. 

 Når man behandler lyd, er det vigtigt at gøre forskel på grundbegreber som fonetik 

og fonologi. Fonetikken kan regnes som den ene ekstrem af lingvistikkens brede 

spektrum, og beskæftiger sig med hvordan sproglyd produceres og de faktiske lyd der 

forekommer når vi taler. Fonologien hører til et niveau længere oppe og beskæftiger sig 

med hvordan de fonetiske lyd indgår i sprogs lydsystemer. Således er lydene [a] og [ ] 

fonetisk forskellige, men fonologisk er de samme fonem i dansk. Ved henvisning til 

fonologi fonetik bruges altså fonologisk eller undertiden synonymet fonematisk, og af 

ovenstående niveaubillede tales også om underliggende, når der henvises til fonemer, 

altså til et kognitivt begreb. Til fonetik henvises med ordene fonetisk, og det er 

almindeligt at anvende overfladerealisering, og begreberne manifestation og realisering 

anvendes på samme måde til at vise til fonetik, altså det vi faktisk hører udtalt. 

Benævnelserne sproglyd og allofon henviser også til overfladerealiseringer af underliggende 

fonemer. 

 Kært barn har mange navne, sproglyd er ingen undtagelse. For de fleste lyd findes 

danske betegnelser, hvor nogle i dag dog er så arkaiske, at de støjer i skriftbilledet 

snarere end at oplyse, men det kan også gå den anden vej. I opgaven taler jeg om 

lukkelyd, hvilke nogle kalder klusiler og af andre igen plosiver, hvoraf den sidste må være 

en anglisering. Kun i ordet plosivisering, dvs. den proces hvori noget bliver til en 

lukkelyd, bruger jeg dette ord. Hæmmelyd kan også betegnes frikativer; jeg bruger det 

igen kun i sammenhængen frikativisering. Lyd som dannes gennem næsehulen 

benævner jeg nasaler. Det danske navn næselyd findes også, men anvendes ikke i 

opgaven. En approksimant betegner som navnet antyder en lyd, hvor konstriktionen 

mellem tunge og talekanal ikke er kraftigt nok til at der opstår overtryk i mundhulen, 

og det kan kaldes en hæmmelyd.  

 Graden af mundens åbning ved udtalen af vokaler, kan benævnes åbningsgrad, 

vokalhøjde, og man kan tale om at vokaler er høje, men de kan ligeså vel være snævre og 
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lukkede, og endda nære (mundloftet). På samme måde bruges lav, åben og fjern i flæng. 

Benævnelserne nær/fjern er de officielle i islandsk, hhv. nálæg/fjarlæg. 

 En diftong nævnes i flæng tvelyd, men der er intet dansk ord for monoftong. På 

islandsk hedder det tvíhljóð og einhljóð, men mig bekendt er der ingen som taler om 

enlyd på dansk. I de afledte navneord anvendes kun de græske ordstammer, jævnfør 

monoftongering og diftongering. 

1.6 Tekniske bemærkninger 

I opgaven anvendes forskellige fonetiske og fonologiske konventioner. Jeg angiver 

sproglyd, dvs. overflademanifesteringer, mellem [kantede klammer], fonemer mellem 

/skråstreger/ og ortografi mellem 〈vinkelklammer〉. 

 

 Tryk markeres i lydskriften med tegnet [ˈ]. Bitryk, [ˌ], som er en trykgrad der er 

stærkere end svagtryk, men svagere end hovedtryk, f.eks. i sammensatte ord som 

elkedel [ˈɛlˌkʰeːðəl], noteres ikke i opgaven. I islandsk noteres tryk som regel ikke, 

da det er fast og derfor redundant. I enstavelsesord er tryk altid underforstået og 

noteres ikke. 

 Længde markeres af et kolon med trekantede prikker, f.eks. en lang vokal i 

dansk hyle [ˈhyːlə] eller den lange konsonant i islandsk annar [ nː r]. 

 Stød i dansk markeres med tegnet [ˀ], som i det minimale par hun [hun] vs.  

hund [hunˀ]. Stødte vokaler er fonologisk lange, og derfor optræder der altid et 

længdetegn i forbindelse med stødtegnet ved stødte vokaler, som i hus [huːˀs]. 

 Lyd som er stavelsesbærende fordi de har undergået schwa-assimilation noteres 

med et lodret streg under, såsom i kålen [ˈkʰɔːˀln ] og alle [ˈall  ]. Ved konvention 

er stavelsesbærende *[j ] = [ɪ] og stavelsesbærende *[w ] = [ʊ] som i svaje og save.  

1.7 De beskrevne sprog 

I opgavens mange eksempler på lyds forekomst i islandsk og dansk, er det vigtigt at have 

én gennemgående norm som beskrives. De islandske eksempler tager udgangspunkt i 

det som må kaldes standardislandsk, dvs. det, der tales i Reykjavík og omegn og på det 

sydlige Island. Det indebærer udtaletrækket linmæli, dvs. at aspirerede lukkelyd kun 

forekommer i forlyd, til forskel fra harðmæli, hvor de også optræder i indlyd.  
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 De danske eksempler bygger på et klart udtalt moderne københavnsk rigsmål. 

Således udtales den bestemte artikel -et som [əð], og ikke [əd ] som i f.eks. jysk rigsmål. 

Det har også vokalerne [ɪ] og [ʊ] som i svaje hhv. låge; ellers angives ord med udtalt 

schwa, f.eks. [ˈs  ulə] snarere end [ˈs  ull  ] for skulle.  

 Med mindre andet er udførligt angivet, bygger alle opgavens eksempler på disse to 

standarder.  
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2 LYDSYSTEMERNE I ISLANDSK OG DANSK 
 

Islandsk og dansk er to nærtbeslægtede sprog. De tilhører begge den nordgermanske 

gren, også kaldet nordiske sprog, i den germanske sprogfamilie, igen under den sprogæt 

som kaldes indoeuropæisk. De nordiske sprog deles videre op i øst- og vestnordisk, og 

her skilles islandsks og dansks veje, idet islandsk tilhører de vestnordiske sprog sammen 

med færøsk og norsk, hvorimod dansk er østnordisk sammen med svensk2. Lydligt har 

begge sprog udviklet sig ad sine egne veje siden alle de nordiske sprog var ét, urnordisk. 

Det er således i dag betydelige forskelle mellem det islandske og det danske lydsystem, 

men også visse ligheder. I afsnittene herunder vil jeg gøre rede for lydsystemerne i 

islandsk og dansk, og forskelle såvel som ligheder mellem dem vil blive diskuteret. 

Kapitlet er delt op i vokaler, konsonanter, og til slut et afsnit om suprasegmentaler som 

tryk og stød. 

2.1 Vokaler 

I afsnittene herunder gennemgås først det islandske vokalsystem og herefter det danske, 

med henblik på en sammenligning mellem de to. Når jeg har undervist i dansk udtale 

har vi ved drøftelsen af skrift-til-lyd-regler i stedet talt om bogstaver, som navnet 

antyder. Eksempelvis udtales det ortografiske 〈a〉 som hovedregel „lyst“, [a], foran 

alveolærer, og hvis det er langt (hvor det dog har en tredje fonetisk nuance, [æ]), men 

hvis der er 〈r〉 i nærheden eller ikke-alveolære konsonanter, udtales det „mørkt“, [ ]. I 

dette tilfælde falder der ortografiske 〈 〉 sammen med fonemet /a/, men i andre tilfælde 

er der ingen sådan én-til-én-overensstemmelse. I nutidens dansk står grafemet 〈ø〉 

således for to fonemer, /ø/ og /œ/, som ifølge Nina Grønnum (2005) fordeler sig på 

hele fire allofoner. Den danske lingvist Otto Jespersen (1860-1943) anvendte både 〈ø〉 

og 〈ö〉 i sit skrevne danske og havde derfor større overensstemmelse mellem ortografi og 

fonemer, men i nudansk er det tilsyneladende vilkårligt at høne udtales [ˈhœːnə] og ikke 

*[ˈhøːnə], når ordet føne udtales [ˈføːnə]. I den verbale bøjningsform lidt (perf.part. af 

lide) repræsenterer 〈i〉 fonemet /i/, men i tillægsordet lidt /e/. Herunder følger først en 

gennemgang af vokalsystemet i islandsk. 

                                                
2 Denne inddeling er sproghistorisk og bygger på udviklinger såsom infortissvækkelsen, hvor tryksvage 
vokaler (a, i, u) svækkedes til e. En anden inddeling deler sprogene op i ønordisk (islandsk og færøsk) og 
fastlandsnordisk (dansk, svensk og norsk), hvilket modspejler indbyrdes forståelighed i de to grupper. 
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2.1.1 Islandske vokaler 

Moderne islandsk har otte vokallyd, [i ɪ ʏ ɛ œ   ɔ u] skrevet 〈í/ý, i, u, e, ö, a, o, ú〉, samt 

tvelydene [ i    u  ɛi   ɔu  œi  ] skrevet 〈æ, á, ei/ey, ó, au〉. Alle vokallydene er enten 

fortungevokaler eller bagtungevokaler, og de fordeler sig nogenlunde jævnt i mht. 

vokalhøjde. I Figur 1 herunder vises de islandske vokaler indtegnede i 

kardinalvokalskemaet. Der er stor enighed om islandsks vokalinventar, og skemaet 

bygger på blandt andre Kristján Árnason (2005) og Eiríkur Rögnvaldsson (1993). 
 

 
Figur 1 

Der er ingen midttungevokaler3 i islandsk, som f.eks. det danske [ə] i kone, kaldet schwa. 

I standardislandsk optræder endvidere tvelydene [ʏi  ] og [ɔi  ] foran et [j] i ord som bogi 

[b ɔ  jɪ] og hugi [hʏ  jɪ]4. Foran [j] ændres ligeledes udtalen af vokalerne /ɪ ɛ œ  / til [iː5 ɛi   

œi    i  ], i førnævnte rækkefølge. Det ses i ordene stigi, lygi, tregi, lögin, magi [sd iːjɪ liːjɪ 

tʰrɛi  jɪ lœi  jɪn m i  jɪ] ‘stige', ‘løgn', ‘hjertesorg', ‘loven', ‘mave'. Det nutidsislandske 

vokalsystem har forandret sig betydeligt fra det der fandtes i oldislandsk. Det bliver der 

ikke gået yderligere i dybden med her, men det kan nævnes at udtalerne af fonemerne 

/y/ og dennes lange modpart /ý/ faldt sammen med /i/ hhv. /í/, hvilket medførte at 

vokalkvaliteten [y] forsvandt fra det islandske sprog. Selvom de repræsenterer samme 

fonem, skelnes der ortografisk stadig mellem 〈i/í〉 og 〈y/ý〉6. 

                                                
3 Det islandske /a/ regnes traditionelt som bagtungevokal, men er fonetisk set en lav midttungevokal, 
som man kan se i Figur 1. 
4  På det sydøstlige Island i syslerne Austur- og Vestur-Skaftafellssýsla og i mindre omfang i 
Suðurmúlasýsla og på Vestmannaøerne (Íslenskar mállýskur, 2006), optræder denne diftongering 
oprindeligt ikke. Med dette dialekttræk kaldet skaftfellskur einhljóðaframburður ‘skaftafellsk 
monoftongudtale’ ville ordene bogi og hugi udtales [b ɔːjɪ] hhv. [hʏːjɪ]. 
5 Som fonetisk set også er en tvelyd, [ɪi] (Kristján Árnason 2005). 
6 Homofoner er blandt andre minni/mynni ‘hukommelse/munding’, iður/yður ‘indvolde/Dem’, 
skíra/skýra ‘døbe/forklare’ og fíll/fýll ‘elefant/mallemuk’. Nogle ord kan endda staves på to måder, f.eks. 
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2.1.1.1 Vokallængde i islandsk 

Islandske vokaler kan optræde som korte og lange. Tre af de lange vokallyd i islandsk, 

[ɛː œː ɔː], er ikke fonetisk rene monoftonger, men er en smule diftongerede, og de 

noteres i nøjagtig IPA 7  [e  ə ː  ø    ː  o   ː]. Dvs. at deres kvaliteter hver især begynder 

betydeligt højere end deres lange modstykker, hvorefter de alle ender på centrale 

vokalkvaliteter tæt på midten af IPA's kardinalvokalskema. Denne fonetiske præcision 

tolker Kristján Árnason (2005) som [ɪɛː ʏöː ʊɔː]8. 

 Vokallængde er forudsigelig i islandsk (Orešnik & Pétursson, 1977). Hovedreglen 

er som i dansk at trykstærke vokaler, tvelyd medregnede, er lange foran 

enkeltkonsonanter, som i él, strjúka, hrjóta, þýða, hrekja9, hlaupa [ɛːl sd rjuː    r jɔu ːd   

θiːð  vɛː    l  œi  ːb  ] ‘være', ‘stryge', ‘snorke', ‘betyde', ‘drive bort', ‘løbe', og i 

enstavelsesord hvor vokalen står i udlyd, f.eks. gjá, þú, ský [   u ː θuː s  iː] ‘fjeldkløft', ‘du', 

‘sky'. Endvidere er vokaler lange foran konsonantklynger hvor en af de første 

konsonantlyd er [b  d      s]10
, og den følgende er en af lydene [j v r]. Det giver j-klyngerne 

[b j d j sj]11, v-klyngerne [d v   v] og r-klyngerne [b r d r   r sr]. Eksempelord er f.eks. glepja, 

sitja, þysja [  lɛːb j  sɪːd j  θɪːsj ] ‘forføre', ‘sidde', ‘zoome'; uppgötva, vökvi [ʏhb   œːd v  

vœː  vɪ] ‘opdage', ‘væske'; og hnipra, betri, hjúkra, hásrar [n ɪːb r  b ɛːd rɪ çuː  r  h u ːsr r] 

‘krybe sammen', ‘bedre', ‘pleje', ‘hæs (gen.fem.)'. Foran alle andre konsonantklynger, 

heri medregnet dobbeltkonsonanter, og som tryksvage, er vokaler korte. Det ser vi i ord 

som iðra, kjarr, rusl, kenna, þakka, hálka, haust osv. [ɪðr  cʰ rː rʏsd l   cʰɛnː  θ h    h r     

h u l      hœi  sd ] ‘fortryde', ‘krat', ‘skrald', ‘undervise', ‘takke', ‘glat føre', ‘efterår'. 

Undtagelser fra reglen inkluderer nogle småord, bl.a. um og fram som udtales med kort 

vokal og lang konsonant i udlyd, [ʏmː fr mː], som blev de skrevet *umm og *framm, og 

ordet en ‘men' kan have både lang og kort vokal alt efter kontekst. Den undtagelse leder 

yderligere til den særhed at en tilhænger af fodboldklubben FRAM, Framari, udtales 

[fr mː rɪ] og ikke *[fr ːm rɪ] som man umiddelbart ville forvente. 
                                                                                                                                          

er ordene skrítinn/skrýtinn ‘underlig’ (Guðrún Kvaran, 2002) og híbýli/hýbýli ‘bolig’ officielle 
dobbeltformer. 
7 Fra Pétur Helgason (2002). Se i øvrigt Bilag 2 for IPA’s kardinalvokalskema og en forklaring af de 
diakritiske tegn. 
8 ... hvor [ö] er bogens skriftnære konvention for IPA’s [œ], og hvor [ʊ] et „slapt“ [u] som har det 
samme forhold til [u] som [ɪ] har til [i] og som [ʏ] har til [y]. Se endvidere Bilag 2 under „Vokaler“. 
9 Fonologisk /kj/ og ortografisk 〈kj〉 smelter fonetisk sammen til [cʰ] (og i indlyd i standardislandsk [  ]), 
og regnes derfor som én konsonant. Derfor er e’et i vekja langt. 
10 I nordislandsk er disse konsonantlyd oftest aspirerede i indlyd, kaldet harðmæli ‘hårdmæle’. Se 
endvidere 2.2.1 om islandske konsonanter. 
11 j-klyngen *[  j] mangler i islandsk af samme årsag som forklaringen af ordet vekja herover, men 
forekommer dog over leksemgrænser i ord som þakjárn (þak ‘tag’+járn ‘jern’) ‘jerntagplade’. 



9 

 

2.1.1.1 Ng-/nk-reglen 

I islandsk findes en regel som ændrer visse vokalers udtale efter en velær (eller palatal) 

nasal, [ŋ (ɲ)], dvs. før et ortografisk 〈n〉 efterfulgt af 〈g(j/i)〉 eller 〈k(j/i)〉. Derfor 

refereres reglen ofte til, ud fra et ortografisk synspunkt, som „ng-/nk-reglen“. Det drejer 

sig om vokalerne /  ɛ ɪ ʏ œ/ (ortografisk 〈a e i/y u ö〉) som i denne position enten 

skifter kvalitet (/ɪ/ og /ʏ/ udtales [i] hhv. [u]) eller diftongeres (/  ɛ œ/ som da udtales  

[ i   ɛi   œi  ])12. Forfatteren Halldór Laxness gik endda så langt at han i sine værker brugte 

sine egne konventioner som bragte retstavningen tættere på bogstavernes sædvanlige 

lydværdier. Derfor stavede han f.eks. følgende ord: langur, lengi, hringja, syngja, ungur, 

söngur som lángur, leingi, hríngja, sýngja, úngur, saungur. 

2.1.2 Danske vokaler 

Moderne dansk har 10 vokalfonemer, /i y e ø ɛ œ a ɔ o u/. De fordeler sig på 17 

vokalkvaliteter, [i y e ø ɛ œ æ a ɶ   ɒ ʌ ɔ o u ɐ ə]13, der optræder i ord som hhv. is, yde, 

en, øse, æble, høne, ane, at, grøn, lak, tårn, op, ål, ose, uge, kalder og kone, hvoraf de to 

sidstnævnte, [ɐ ə], kun optræder i tryksvage stavelser og begge er manifestationer et elvte 

fonem, /ə/, som kun optræder i tryksvage stavelser. I Figur 2 herunder vises de danske 

vokalkvaliteter i kardinalvokalskemaet. Skemaet bygger hovedsageligt på Grønnum 

(2005), men også på Heger (2008) samt mine egne overvejelser, f.eks. mht. ø-lyd. 
 

                                                
12 I Vestfjordene i det nordvestlige Island afviger det lokale talemål oprindeligt fra denne regel, men kun 
mht. til diftongering. Dvs. at vokalerne [  ɛ œ] som i standardislandsk bliver til tvelyd i denne position, 
opretholder deres monoftongale vokalkvaliteter. Dette udtaletræk kaldes vestfirsk einhljóðaframburður 
‘vestfjordsk monoftongudtale’, og ordene langur, lengi og söngur udtales da [l ŋ  ʏr lɛɲ  ɪ sœŋ  ʏr]. 
13 Det afhænger af analysen hvor mange vokaler der er i dansk, f.eks. har Nina Grønnum (2005) én mere, 
[œ ], og har således fire ø-kvaliteter, hvor jeg og andre (bl.a. fra mit fonetikkursus på Københavns 
Universitet) kun har tre. Hvor Grønnum har kvaliteten [œ ] har jeg enten den højere nabo [œ], i f.eks. 
grynte, eller det lavere [ɶ], som i gøre. Se endvidere Bilag 1. 
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Figur 2 

 

Schwa, den neutrale vokal [ə] er fonologisk et tryksvagt /e/, mens [ɐ] er produktet af et 

r-påvirket schwa og er manifestationen af sekvenserne /er/, /re/ eller /rer/ i f.eks. Højer 

[ˈhʌi  ˀ ɐ], højre [ˈhʌi  ːɐ] og hejrer [ˈh i  ːɐ]. Medregnes vokaler som fremkommer ved schwa-

assimilation14  af approksimanter fås desuden vokalen [ɪ] som i vaje [ˈv ːjə → ˈv ːɪ] 

(stavelsesbærende [j]), og [ʊ] som i have [ˈmæːvə → ˈmæːwə → ˈmæːʊ] (stavelsesbærende 

[w]). Vokalerne [i y e ø ɛ œ æ ɶ   ɒ ɔ o u] kan optræde lange, og vokalerne [i y e ø ɛ œ æ 

a   ɒ ɔ o u] kan optræde stødte. Vokalerne [a ə ʌ15 ɐ16] kan normalt kun optræde korte. 

 Længde er prosodi i dansk, og den kan opstå og forsvinde i bestemte kontekster. 

Eksempelvis kan længde opstå ved flertalsbøjning, som i bud [b uð], men i flertal med 

lang vokal i bude [ˈb uːðə] eller schwa-assimileret [ˈb uːð ]. 

2.1.2.1 R-påvirkning 

Et særligt træk ved det danske vokalsystem i forhold til det islandske er r-påvirkning.   

Manifestationen af danske vokalfonemer, afhænger i høj grad tilstedeværelsen af /r/ (og 

dermed 〈r〉), ikke bare som tilstødende, men også længere væk, f.eks. andre som udtales 

med [ ] i forlyd grundet r'et tre pladser henne, trods det efterfølgende alveolære [n] som 

normalt udløser en „lys“ a-udtale. Dette kaldes r-påvirkning, og /r/ påvirker ikke bare 

                                                
14 Se nærmere i 2.2.3 om schwa-assimilation. 
15 I nyere udtaleudviklinger, kan [ʌ] optræde langt i forbindelse med schwa-assimilation. Således kan vi 
have udtalen [ˈʌːɪ] øje, og så har vi langt [ʌː] som hidtil ikke har fandtes i dansk.  
16 Selvom [ɐ] faktisk rent fonetisk kan optræde som [ɐː] i f.eks. leveren. Vi lydskriver vokalen som 
dobbelt, [ɐɐ], snarere end med længdetegn, men det er udelukkende en morfofonologisk konvention. 
Ordet lydskrives da [ˈleu ˀɐɐn]. For en udefrakommende uden noget som helst kendskab til dansk 
morfologi, kunne ordet lige så godt lydskrives *[ˈleu ˀɐːn].  
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a'er, men en stor del af hele vokalsystemet ved at det sænker bestemte fonemers 

vokalkvaliteter, se f.eks. Brink & Lund (1975: 167ff). Tendensen er, at r's 

tilstedeværelse ikke påvirker høje og halvhøje vokalfonemer /i(ː)/, /y(ː)/, /u(ː)/ og /o(ː)/, 

såsom i kridt, rytter og traditionelt også rude17. Fænomenet er ukendt i islandsk, og 

beror på det danske r's artikulationssted som ligger bagest i mundhulen. Læs mere 

herom i 2.2.2.2. 

 De færreste ikke-lingvister er uvante med fonembegrebet, og i mine timer i dansk 

fonetik og udtale på Islands Universitet har jeg som i andre sammenhænge behandlet 

fænomenet ud fra et ortografisk synspunkt. Når vi i undervisningen har drøftet  

r-påvirkning, har udgangspunktet som ved andre emner været ortografien. Det adskiller 

sig noget fra at tale om fænomenet ud fra et fonologisk synspunkt. På den måde 

forklares det let at 〈i〉'et i vrikke udtales [æ] fordi det er et r-påvirket /e/, men i ridse [i] 

fordi det har underliggende /i/ som ikke påvirkes. Men fra et ortografisk synspunkt har 

jeg måttet gå lidt anderledes til værks. I Bilag 3 foreligger en oversigt som beskriver lyd-

til-skrift-forbindelser18 , dvs. at der tages udgangspunkt i lydene, og derfra til deres 

ortografiske repræsentation. Oversigten er tilføjet en kolonne med fonemer for 

sammenlignings skyld, og den medtager ikke låneord som afviger fra 

„normale“ udtaleregler. F.eks. er det ikke medtaget at et [i(ː)] optræder i ord som 

teambuilding. I skemaet har jeg i forbindelse med fonemerne til dels anvendt data fra 

Grønnum (2005: 287-88). Jeg farvet „interessante“ områder grå. Oversigten medtager 

også „uregelmæssigheder“ i de korte vokalfonemer som ikke skyldes r-påvirkning, 

eksempelvis tilfældet med det ortografiske 〈i〉 ovenfor. Heraf ser vi hvordan korte 

vokalfonemer selv uden r-påvirkning kan sænkes. For at studere r-påvirkningen, skal vi 

se i de næstsidste to kolonner. De grå områder markerer bogstaver, for hvilke man må 

have øjnene åbne, da ortografien her er afvigende fra det, man umiddelbart ville 

forvente ffi eller der er tale om to måder at skrive den pågældende lyd i ortografien.  

 Tilfældet med fonemet /ø/ som afrundes og tilbagetrækkes til [ʌ], er ikke helt 

samme proces, men beror i høj grad på at r'ets faryngale artikulationssted. Det er heller 

                                                
17 Den mest normale udtale af rude hos den yngre generation i dag er dog [ˈʁoːðə] med [oː] for /uː/. Og 
personligt troede jeg i mine yngste år længe, som jeg kan huske det, at rille udtaltes noget nær [ˈʁelə], 
og forbavsedes over udtalen [ˈʁilə] (jeg havde altså r-påvirket /i/). Jeg er temmelig sikker på, at min 
vokal i sådanne tilfælde stadig er nærmere [e] end [i], men det er vanskeligt at lave eksperimenter med 
sig selv i dette tilfælde. En anden nyere udvikling er sammenfaldet mellem lydene [a] og [ ] efter /r/, 
hvorved udtalen af de ordpar som ret og rat falder sammen (Brink & Lund, 1975: 128ff). 
18 Se i øvrigt Center for Læseforsknings hjemmeside Bogstavlyd. Her foreligger en ordbog hvor man kan 
slå op enten ved bogstav eller med lyd. 
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ikke unormalt hos den yngre generation i københavnsområdet at høre ord som grøn og 

drøm udtalt med kraftigt påvirket vokal, [   ʌnˀ d  ʌmˀ] (noteret med faryngalt r). 

 Af skemaet herunder fremgår det, at de lange vokallyd er meget pålidelige ffi når vi 

har en lang vokallyd, er det i de allerfleste tilfælde lige ud ad landevejen at regne ud 

hvilken vokal der skrives. Figur 3 nedenfor afbilleder r-påvirkning ud fra et ortografisk 

synspunkt.  

 
Figur 3 

 

Skemaerne i Figur 3 læses på den måde, at vokaltegnene i dem er ortografiske gengivelser 

sat op i samme form som kardinalvokalskemaet. Pilene viser i hvilken retning deres 

lydbillede bevæger sig i forhold til kardinalvokalskemaet, når de bliver r-påvirkede, dvs. 

hvordan kommer de til at lyde. Desuden er der som man kan se forskel på om r'et følger 

før eller efter de pågældende vokaler. I øverste hjørne i højre skema kunne man f.eks. 

sige, at u lyder som o osv. Vekslenen [a ~  ] nederst i højre tabel henviser til udtalen af 

f.eks. ret ffi ældre (høj)københavnsk rigsmål har udtalen [ʁad ], medens den hyppigste 

yngre (og traditionelt (lav)københavnske) udtale er [ʁ d ], hvorved r-påvirkningen altså 

er endnu kraftigere, og ordet bliver homofont med rat. Åbningen af vokalkvaliteten har 

også ramt fonemet /u(ː)/, således at det i yngre københavnsk rigsmålsudtale i dag er 

normalt at sige [ˈʁolə] og [ˈʁoːðə] for rulle hhv. rude19. Det interessante er imidlertid at 

skemaerne er illustrationer af, hvordan vokalerne kan skifte lydværdier ved r-påvirkning; 

                                                
19 I 1994 var jeg begyndt i børnehaveklasse, og det stod på rime-leg. Vi havde alle fået forskellige 
billeder, og skulle finde den af vores klassekammerater som billedet af det, der rimede på vores eget. Jeg 
havde en rude, og min makker, pude, og jeg fandt aldrig hinanden, selvom vi talte sammen. Vi blev helt 
enige om, at de to ord selvfølgelig ikke rimede, og ledte videre i flokken. 
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de er ikke ment som absolutte facitlister, og er det heller ikke; f.eks. sænkes 〈i〉 kun til 

[æ], hvis den repræsenterer et underliggende fonologisk /e/ som i ring. Detaljerne må 

findes i Bilag 3. 

2.1.2.2 Centralisering i ungt københavnsk rigsmål efter velariseret „blødt“ d 

I yngre københavnsk rigsmål er det „bløde“ d ud over at være en approksimant og 

tilbagetrukket, typisk velariseret, dvs. udtalt med en hævning af bagtungen imod den 

bløde gane (velum), og endda ofte så kraftigt at denne velarisering smitter af på 

tilstødende vokaler. Høje og halvhøje (urundede) fortungevokaler er de mest 

modtagelige for denne påvirkning, dvs. [i e]. Når sådanne, urundede vokaler velariseres, 

er det lydlige indtryk oftest at vokalerne kommer til at lyde rundede, selvom der ingen 

læberunding er; det er normalt at en høj, urundet midttungevokal, [ɨ]20, opfattes som [y] 

af dansktalende, hvis lydsystem ikke kender sådanne vokalkvaliteter. Derfor hører vi 

undertiden ordene tid og ned som noget der ligner syd! og nød.  

 I Volhardt (2010) undersøgte jeg fænomenet akustisk, og der fremkom det, at 

vokalen i ordet side hos en taler med ovenstående udtaletræk var centraliseret så kraftigt, 

at vokalen nærmede sig [ɨ], og informantens udtale af ordet var således omtrent [ˈsɨð   ð   ]. 

Denne udvikling resulterer i, at der pludselig opstår en høj midttungevokal, og høje 

midttungevokaler er hidtil ellers ukendte i dansk. 

2.1.2.3 Tvelyd i dansk 

Dansk har på overfladen 22 tvelyd som ender på halvvokalerne enten [i  ], [u ] eller det 

faryngale vokaliske r [ɐ ]. Tvelydene er: [ i   ʌi   ui   iu  eu  ɛu  æu   u  yu  øu  œu  ɶu  ɔu  ɒu  iɐ  eɐ  

æɐ  yɐ  øɐ  ɶɐ  uɐ  oɐ ]21, vi finder dem i ordene hhv. ajle, øgle, huj (og hast), stivne, blev, rev, 

savle, flyvning, øvrig, høvding, vrøvle, ævle, vågne, kogle, sirlig, Per, ærme, styrke, mørne, 

ørken, Gurli og sort. 

 I denne opgave regnes tvelyd for sekvenser af vokal plus halvvokal, dvs. /V/+/V /, 

hvor V står for „vokal“. Nogle regner forbindelser der ender på også vokalisk r, [ɐ ], og 

„blødt“ d, [ð], til tvelydene. Da dansk „blødt“ d er en approksimant, og dermed en 

                                                
20 F.eks. i polsk, 〈y〉, łyżeczką [wɨ    ɛt  s  kɔ w ] ‘teske (instrumentalis)’, i russisk, 〈ы〉, был [bɨl ] ‘han var’, i 
rumænsk, 〈î〉, în [ɨn] ‘i’, og også (europæisk) portugisisk tryksvagt 〈e〉 som i pedir [pɨˈði  ] ‘bede om’. 
21 Og bygger på Grønnum (2007: 293ff) med visse ændringer, f.eks. har jeg [æu ], det har Grønnum ikke, 
men regner denne til „uægte diftonger“ med underliggende lang vokal som tidligere udtaltes som lang, 
stødt vokal plus approksimant.  
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konsonant, strider [ð]-tvelyd mod opgavens anskuelse af tvelyd. Ovenstående tvelyd er 

såkaldt faldende, dvs. at deres prominente del er den første af de to kvaliteter. Nogle 

medregner såkaldt stigende tvelyd med [j], hvis prominente del altså ligger til sidst, i ord 

som mjød og ja, men dette strider mod opgavens indgangsvinkel til tvelyd, da [j] ikke er 

en halvvokal, men en approksimant22. 

2.1.3 Sammenligning af vokalsystemerne i islandsk og dansk 

Ovenfor blev vokalsystemerne i islandsk og dansk gennemgået. Den mest iøjefaldende 

forskel er tydeligvis antallet af vokaler. Nedenstående to kardinalvokalskemaer viser en 

sammenligning af de islandske (venstre) og de danske vokaler (højre), noteret med 

opgavens lydskriftkonvention23. I par er den venstre vokal urundet, den højre rundet. 

 

 
Figur 4 

 

Islandsk og dansk har seks vokaler til fælles, dem har jeg markeret med en ring. 

Lydsystemet i dansk omfatter som vi kan se alle de islandske vokaler på nær [ʏ] 24, hvis 

også vokalen [ɪ] 25 medregnes til dansk. 

                                                
22 Men har man dem med, er det interessant at kunne liste triftonger som [jæɐ ] i stjerne og hjerne, og 
[j u ] i mjav. Efter en lidt ældre udtalestandard kunne man også liste tetraftonger som [jæɐ u ] i bjærge, 
og som udgør hele ordet jærv. 
23 Der er gjort rede for konventionen i Bilag 1. 
24 Strengt taget findes det „slappe“ y, [ʏ], i spontan tale i dansk i en svækket udtale af ordet du i 
forbindelsen så går du ... udtalt [ ʏ] (Grønnum 2007: 185), men medtages denne i diskussionen, ville det 
også være på sin plads yderligere at overveje vokalkvaliteter i islandsk spontantale. F.eks. afhænger den 
præcise fonetiske nuance af islandsk /a/ af dets position i ordet; i udlyd er det en smule snævrere, med 
nøjagtig IPA [ɐ], end det sædvanlige [ɐ ], som i ordet aska [ɐ skɐ] ‘aske’ (Pétur Helgason 2002: 45). 
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Lad os se på de fælles vokaler. Populært set er islandsk í/ý det samme som dansk i. Det 

islandske e minder for danskere om æ, eller endda et „fladt“ a. Islandsk ú og dansk u 

minder om hinanden, og det islandske o klinger å-agtigt for danskere. Islandsk har én a-

værdi, hvor dansk skelner mellem „mørkt“ a (som er lig det islandske), og „lyst“ a som 

endda fonetisk set er forskelligt i lang og kort form. Netop a-kvaliteterne er en af de 

største udfordringer for islandske danskstuderende, som vi skal se nærmere på senere.  

 Vokalerne i både islandsk og dansk fordeler sig forventeligt fra et sprogtypologisk 

synspunkt, dvs. nogenlunde langs kardinalvokalskemaets kant. Ifølge Maddieson (2008) 

har verdens sprog26  i gennemsnit omkring seks forskellige vokalkvaliteter, og i den 

forstand har islandsk en smule flere og dansk betydeligt flere end gennemsnittet. Både 

islandsk og dansk har rundede fortungevokaler som er relativt sjældne i verdens sprog.  

 Det skal imidlertid nævnes, at vokalernes placering i ovenstående skemaer 

selvfølgelig er tilnærmede værdier; i fonetik må man altid gøre sig klart hvor nøjagtig 

man vil være, og er man „for“ nøjagtig, vil man sjældent finde mange ligheder mellem 

sprog. Se nu bare på de vokaler jeg har angivet som fælles. Vokalen [ɔ] er mere 

fremskudt i dansk end i islandsk, og [ɛ] er noget snævrere i dansk end i islandsk. Det 

forklarer at selvom jeg her har parret islandsk „o“ og dansk „å“, så lyder de alligevel ikke 

helt ens. I islandsk er der i øvrigt kvalitativ forskel på mange korte og lange vokaler27, og 

i 2.1.1.1 så vi hvordan det lange islandske /e/, i nøjagtig IPA [e  ə ː ], var forskelligt fra den 

betydeligt mere åbne korte version, i nøjagtig IPA [ɛ]28. Derfor er jeg i skemaet blevet 

nødt til at vælge en god midtervej for placeringen af denne opgaves lydskriftkonventions 

[ɛ]. Behersker taleren af et fremmedsprog sådanne små detaljer, kan vedkommende 

nærme sig en „indfødt“ udtale; dette er dog sjældent målet i udtaleundervisningen på 

dansk, og aspektet forståelse har i min egen undervisning været målet snarere end at de 

studerende skulle kunne mestre en indfødt danskers udtale. 

                                                                                                                                          
25 I afsnit 2.1.2 nævntes vokalerne [ɪ ʊ] som produkter af schwa-assimilerede approksimanter. De er 
ikke regnet med her. 
26 Dvs. de af verdens sprog som hidtil er undersøgte, og det er kun en lille brøkdel af alle verdens sprog, 
men sådan er det i typologi – hvis man skulle vente til alt var undersøgt, så kom man ikke langt. 
27 … hvilket i øvrigt er normalt i mange sprog. I svensk er langt u, [  ː], som i sju [   ː ], mens den korte 
version er midttungevokalen [ɵ] i f.eks. sjutton [ ɵtːɔn], og endnu større afstand mellem kort og langt a, 
[a] hhv. [  ] (halvbuen med åbning til højre under tegnet angiver en vis rundingsgrad) i f.eks. katt og det 
karakteristiske mørkklingende svenske a i ja [ʝ  ː]. I tysk er det korte ü i Schlüssel, [ˈʃlʏsəl], „slappere“ i 
forhold til dets lange modpart i grüßen [ˈ   yːsən]. Dansk, derimod, har ingen sådan vekslen mellem 
korte og lange vokaler, fuldvokalerne i hyle og hylle lyder temmelig ens. Det samme er tilfældet i finsk, 
hvor både ää og ä i täällä ‘her(ovre)’ er kvalitativt helt ens, i nøjagtig IPA [æ(ː)]. 
28 … hvorfor vokalen i et ord som brekka ‘skrænt’ for danskere lyder a-agtigt: den har faktisk samme 
fonetiske kvalitet som det lange a i kage. 



16 

 

2.1.3.1 A-kvaliteter 

Et særligt træk i sammenligningen mellem islandsk og dansk, er bogstavet 〈a〉. I begge 

sprog står det for et og samme fonem, men i hvor det i islandsk kun har en 

manifestation, det „mørke“ [ ], skelnes der på dansk mellem „lyst“ og „mørkt“ a, som i 

kappe med „mørkt“ a over for kande med „lyst“ a. Reglen at fonemet /a/ (og dermed 

udtalen af grafemet 〈a〉) udtales „mørkt“ i forbindelse med /r/, både før og efter, og 

foran labiale (dvs. bilabiale og labiodentale) og dorsale (fællesbetegnelse for palatale, 

velære og uvulære) konsonanter; /a/ udtales „lyst“ i åben stavelse (dvs. når der ingen 

konsonant følger) og foran koronale (som for dansks vedkommende omfatter alveolære 

og alveopalatale) konsonanter (Grønnum 2007). En endnu mere præcis omtale af a's 

distribution giver Brink, Lund, Heger og Jørgensen (1991: 1590-91). 

 Bogstavet a er i særdeleshed et debatteret emne i sociolingvistikken. Man hører tale 

om det „flade“ a som tilhører det såkaldte sociolekten lavkøbenhavnsk. Det er et kendt 

begreb blandt danskere. Tankegangen optræder hos Brink & Lund (1975), og 

videreføres af Jens Normann Jørgensen (1980) i udgivelses titel Det flade a vil sejre, 

hvori han bl.a. skriver, at „det korte lyse a er fladt hos lavsociale meddelere, ikke-fladt 

hos højsociale.“ Behandlingen af a er et stort emne, og da det sociolingvistiske aspekt 

ligger for langt fra denne opgaves synsvinkel, behandles det ikke yderligere. 

2.1.3.2 Tætliggende danske fortungevokaler 

Når man betragter kardinalvokalskemaet med de danske vokaler, ser man, at især de 

danske fortungevokaler ligger tæt. Fuldvokalerne i ordrækken mile, mele, mæle spænder 

fra høj til halvhøj, og den midterste vokalkvalitet i mele, [e], ligger midt mellem de to, 

og dens vokalhøjde må beskrives som midt mellem høj og halvhøj. De tre vokaler er 

samtidig meget fremskudte, og en sådan præcis skelnen mellem vokaler er typologisk 

sjælden 29 . Islandsk skelner imidlertid mellem kvaliteterne [i] og [ɪ], men hvor det 

islandske [ɪ] og det danske [e] er lige høje, så har det islandske [ɪ] det fonologiske træk 

[ffitense], dvs. „slapt“, og lidt tilbagetrukket tunge, hvor det danske [e] er [+tense], 

„spændt“, og har helt fremskudt tunge. Det vil altså sige, at forskellen mellem islandsk 

[i] og [ɪ] er både vokalhøjde og spændthed eller i hvilken grad tungen er fremskudt, 

                                                
29 Men som samtidig følger den typologiske tilbøjelighed, som hedder, at hvis et sprog har en så 
fintfølende skelnen mellem vokalkvaliteter, så er der størst sandsynlighed for, at denne skelnen finder 
sted netop i kardinalvokalskemaets øverste, venstre hjørne, altså de høje fortungevokaler. 
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hvor forskellen mellem dansk [i] og [e] udelukkende ligger den lille ændring i 

vokalhøjde. 

 Den forskel gør, at islændinge30 kan have svært ved at producere forskellen, og 

tendensen er efter hvad jeg har hørt, at [e] kommer til at lyde som [i], hvorved et ord 

som det kan lyde som de, hvilket jeg har hørt hos de studerende på fonetikkurset jeg har 

undervist. Den lille afstand findes også mellem de danske bagtungevokaler [u] og [o]. I 

det islandske vokalsystem er [u]'ets nærmeste nabo [ɔ] som ligger temmelig langt væk. 

Som konsekvens kan et ord som sol komme til at lyde som sul.  

 Det er således det, at de danske vokaler ligger så tæt, der kan være svær at producere, 

for bortset fra antallet af vokaler nuancer, har de to sprogs vokalsystemer mange 

ligheder, bl.a. har begge sprog rundede fortungevokaler, og har man ikke denne gruppe 

vokaler i sit modersmål, f.eks. engelsk eller spansk, da er det en større opgave at lære sig 

danske vokaler. 

2.2 Konsonanter 

Herunder følger afsnit omhandlende konsonantlydene i islandsk og dansk. Man kan 

skrive hele bøger om konsonantsystemerne i de to sprog, og det omfang er der ikke 

plads til i denne opgave. Derfor omtales kortfattet vigtige aspekter såsom lydinventar 

overordnet, og relevante sprogspecifikke egenskaber såsom islandsk afstemning og dansk 

uvulært r. 

2.2.1 Islandske konsonanter  

Islandsk har 17 konsonantfonemer, /p b t d   k m n f v ð s ɣ h j r l/, fordelt på 30 

forskellige allofoner. Nedenstående Tabel 1 viser det islandske konsonantinventar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Islændingene er ikke alene, der er mange andre dansklærende som har svært ved denne skelnen. 
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Tabel 1 

 
bilabial labiodental 

dental ~ 

alveolær 
alveolær palatal velær glottal 

lukke. pʰ        tʰ    cʰ   
 

kʰ     
næselyd    m        n            
hæmme   f 

v 
θ ð s  ç  x ɣ h 

approksimant         j    
tril          r      
lateral 

approksimant          l      
 

Heraf er der et system af: 
 

 otte lukkelyd [pʰ b  tʰ d  cʰ    kʰ   ], f.eks. i hhv. pakki, bakki, tala, dala, kjósa, 
gjósa, kassi, gassi; og  

 otte tilsvarende nasaler [m  m n  n ɲ  ɲ ŋ  ŋ], med parvis samme 
artikulationssteder: bilabial, alveolær, palatal og velær; 

 ni hæmmelyd, hvoraf tre artikulationssteder danner par som skelnes ved 
stemthed: et labiodentalt par [f v31], fara, vara; et dentalt [θ ð], þvo, eða; og et 
velært [x ɣ], lykt, saga. Resten er alle ustemte ffi det er det alveolære [s], sól, det 
palatale [ç], hjá, og glottalt [h], haust. 

 Der er én approksimant, [j], jaki, som er palatal,  

 og endelig er der fire likvider: trillene [r  r], hross, rjómi; og de laterale 
approksimanter [l   l], hlynur, linur. 

 

Konsonanterne i Tabel 1 ovenfor er oversat til min lydskriftkonvention og bygger på 

bl.a. Kristján Árnason (2005) og Eiríkur Rögnvaldsson (1993). Alle lukkelyd i islandsk 

er ustemte, og der skelnes mellem dem ved aspiration. I det islandsk som tales i bl.a. 

Reykjavík forekommer aspirerede lukkelyd kun i forlyd, som i toti [tʰɔːd ɪ] ‘tryne', 

hvorved ffi lige meget om der er underliggende /t/ i indlyd, /tɔːtɪ/. I andet end forlyd 

bliver aspirationsforskellen altså neutraliseret, dvs. at der ligeså godt kunne have stået 

*todi, underliggende /d/  indlyd for den samme udtale. I nordislandsk, derimod, er der 

ingen neutralisation, og aspirerede konsonantlyd kan følgelig optræde overalt, idet de 

følger deres fonemiske lydværdi, dvs. at toti /tɔːtɪ/ udtales [tʰɔːtʰɪ] og at *todi /tɔːdɪ/ ville 

udtales [tʰɔːd ɪ]. Udtalestrækket kaldes harðmæli ‘hårdmæle' (modsat linmæli ‘lindmæle, 

blødmæle' med uaspirerede lukkelyd i indlyd)), og er især udbredt i det nordøstlige 

Island. Kortet i Figur 5 herunder viser udbredelsen af harðmæli i Island, og i områderne 

med tallet 6 er der altså mellem 80-100 % med udtaletrækket, fra venstre syslerne 

Eyjafjarðarsýsla, Suður-Þingeyjarsýsla og Norður-Þingeyjarsýsla. 

                                                
31 Den labiodentale stemte hæmmelyd [v] har sjældent fuldstændigt hæmme, men kun tilnærmelsesvist. 
Derfor ville det være korrekt at skrive [ʋ] med nøjagtig IPA, men for enkeltheds skyld skrives [v]. 
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Figur 5 

Kortet er hentet fra hjemmesiden Íslenskar mállýskur (Islandske dialekter), http://mallyskur.is. 
 

De „dentale“ lyd [θ ð] varierer talere indbyrdes mellem faktisk at være dentale og 

alveolære ffi de er frie varianter. Hvis de er alveolære, kan det noteres med minus under, 

for at markere at hæmmet ligger længere tilbage, [θ  ð ] (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990). I 

det alveolære tilfælde er det eneste skel mellem [θ] og [s] formen på tungen: [θ] er en 

spaltehæmmelyd, hvor tungen danner flad konstriktion ved artikulationsstedet, mens [s] 

er en rillehæmmelyd som danner lyd ved at tungen danner en rørformet passage og 

sender en kraftig luftstrøm mod fortænderne, hvorved en højfrekvent støj fremkommer.  

 Af de 30 konsonantlyd kan otte, [m n f s r l pʰ b  tʰ d  cʰ    kʰ   ], optræde lange32.  

De seks første forlænges helt enkelt fonetisk, dvs. [m n f s r l] → [mː nː fː sː rː lː]. Et kort 

islandsk [r] er i øvrigt betydeligt kortere end andre korte konsonantlyd, og tungen slår 

kun et enkelt slag på alveolarranden ffi teoretisk set er dette en såkaldt tap som lydskrives 

[ ], men sædvanen er at skrive [r], selvom dette tegn efter IPA-standard betegner flere en 

ét tungeslag. Lukkelydsfonemerne, /b d   p t k/33 , „forlænges“ efter et lidt andet 

mønster, dvs. at [b  d     pʰ tʰ kʰ (   cʰ)] bliver til [b ː d ː   ː ʰp ʰt ʰk (  ː  ʰc)]. Vi ser at de 

uaspirerede lukkelyd forlænges, mens de aspirerede ikke forlænges, men i stedet får 

rykket aspirationen om før lukket i stedet for efter det34.  

                                                
32 Egentlig også [vː], men det optræder udelukkende i kælenavne såsom Vivvi. 
33 Palatale lukkelyd [cʰ   ] er ikke selvstændige fonemer, men optræder kun før palataler, dvs. før /i(ː) j/. 
34 Her følger jeg med vilje ikke opgavens lydskriftkonvention, da denne notering var mere illustrativ. 
Efter opgavens konvention lydskrives de præaspirerede lukkelyd [hb  hd  h   h  ]. Jeg noterer et „helt“ [h] 

http://mallyskur.is/
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2.2.1.1 Præaspiration 

Fænomenet ovenfor kaldes præaspiration. Det lyder fremmed for at dansk øre, og det er 

typologisk sjældent, men tilsyneladende udbredt i landområderne omkring 

Nordatlanten, uafhængigt af sprogæt. Således forekommer præaspiration i islandsk, 

færøsk, skotsk gælisk og samisk, og desuden i visse norske og svenske dialekter (Pétur 

Helgason, 2002).  Udover i de lange, aspirerede lukkelyd, optræder præaspiration når 

der efter de aspirerede lukkelydsfonemer følger en lateral, [l], eller nasal [n] som i sakna 

[s h  n ] ‘savne', epli [ɛhb lɪ] ‘æble' og ætla [ i  hd l   ] ‘ville, planlægge, have til hensigt'. 

2.2.1.2 Ustemte sonoranter  

Et andet iørefaldende, og forholdsvis typologisk sjældent, træk ved det islandske 

konsonantsystem er tilstedeværelsen af ustemte sonoranter som endda også forekommer 

i forlyd. Minimale par er f.eks. hnjóta ; njóta [n jɔu ːd   ; njɔu ːd  ] ‘snuble', ‘nyde', hjól ; 

jól [çɔu ːl ; jɔu ːl]35 ‘hjul', ‘jul', hlána ; lána [l   u ːn  ; l u ːn ] ‘tø', ‘udlåne' og hraun ; raun 

[r œi  ːn ; rœi  ːn] ‘lava', ‘virkelighed'. 

2.2.1.3 Sonorantafstemning 

Det er ikke bare i forlyd, men stemte lyd afstemmes i høj grad før aspirerede lukkelyd. 

Det gælder [m n ɲ ŋ l r] → [m  n  ɲ  ŋ  l   r ]. Det sker i ord som lampi [l m b ɪ] ‘lampe', 

kantur [kʰ n d ʏr] ‘kant', banki [b  ɲ   ɪ] ‘bank', kringt [kʰriŋ d ] ‘rundet', mjólk [mjɔu l    ] 

‘mælk', harpa [h r b  ] ‘harpe'. Under denne proces ser vi endvidere, at de efterfølgende 

lukkelyds (fonologisk underliggende) aspiration er forsvundet. Man kan stille det over 

for de omstændigheder udløste præaspiration ved at anskue det sådan at den 

foranstående lukkelyds aspiration manifesteres som afstemning i foranstående stemte 

lyd, og da nasaler faktisk er lukkelyd, der er kun åbent for luftstrøm gennem næsehulen, 

er det ikke underligt, at dette opstår netop ved nasaler. Kigger vi atter til Nordøstisland, 

                                                                                                                                          

for præaspirationen, og følger herved ideen om, at der er tale om et helt segment – dvs. at aspirationen 
som før var en modifikation af en „hovedlyd“ nu har fået selvstændig status, og det vises ved at notere 
lyden i fuld størrelse. I Kristján Árnason (2011: 258) diskuteres det, hvordan det er blevet målt at [h]-
lyden i præaspiration var længere end ved normal aspiration, og derfor sit eget segment. Dette er f.eks. 
ikke tilfældet i færøsk, hvor [h]-passagen er korterevarende, derfor ikke har segmentstatus og noteres 
som et hævet [ʰ], f.eks. i bátur [ˈpɔ ːʰtʊɹ] ‘båd’ (hvor lydskriften brugt i Kristján Árnason (2011) følges). 
35 [j] er noteret som approksimant, [ç] som hæmmelyd – man kunne for at få et system hvor kun 
stemthed var forskellen notere en stemt palatal hæmmelyd, [ʝ], i stedet – eller, som Grønnum (2005: 160) 
gør, notere en ustemt approksimant [j ].  
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fastholdes aspirationen efter lukkelydene og afsættes ikke som afstemning af 

foranstående lyd. Det gælder især [m n l], således at ordene lampi, kantur og mjólk hos 

talere med dette dialekttræk udtales [l mpʰɪ kʰ ntʰʏr mjɔu lkʰ]. Trækket hedder 

raddaður framburður ‘stemt udtale'. I de fleste andre områder tales der modsat om 

óraddaður framburður ‘ustemt udtale'. Herunder vises udbredelsen af raddaður 

framburður i Figur 6, og vi ser at udbredelsen er størst i syslet Suður-Þingeyjarsýsla 

(markeret med 5), hvor 65-79 % af befolkningen har trækket.  
 

 
Figur 6 

Kortet er hentet fra hjemmesiden Íslenskar mállýskur (Islandske dialekter), http://mallyskur.is. 
 

I udlyd bliver stemte lyd oftest helt eller delvist afstemt, hvis ordet udtales enkeltstående. 

Det sker f.eks. i il, blóm, vín og er meget karakteristisk i -ur-endelser som i rauður og 

þorskur. For folk uden kendskab til islandsk lyder denne r-lyd ofte langt fra noget der 

minder om r. Pétur Helgason (2002) lydskriver lyden som en ustemt approksimant 

med ekstra friktionsstøj, [ɹ  ]. Hvis ordene derimod står inde i sætninger sker denne 

finale afstemning ikke, og den har derved ikke samme betydningsadskillende status som 

ovenfor omtalte afstemning, og noteres derfor ikke i denne opgaves lydskrift. Følger en 

ustemt lukke- eller hæmmelyd lige før, er der dog ingen valgmulighed, og lyden er altid 

ustemt, f.eks. hnupl [n ʏhb l  ] ‘rapseri', nautn [nœi  hd n ] ‘nydelse' og hvísl [kʰvisd l  ] 36 

‘hvisken'.  

                                                
36 I hvísl i eksemplet herover sniger der sig et [d ] ind mellem [s] og [l], [kʰvisd l  ], kaldet sníkjuhljóð 
‘snyltelyd’ på islandsk. Det er artikulatorisk helt normalt, at overgangen mellem en hæmmelyd og en 

http://mallyskur.is/
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2.2.1.4 Frikativisering – når lukkelyd bliver til hæmmelyd 

I islandsk findes, i samme dur som ovenfor, også situationer, hvor en lukkelyd bliver til 

en hæmmelyd, hvilket jeg her kalder frikativisering før aspirerede lukkelyd, endnu 

engang, samt hæmmelyden [s]. Det drejer sig om, at aspirerede lukkelydsfonemer kan 

manifesteres som deres tilsvarende (dvs. med samme artikulationssted) hæmmelyde i 

denne position. Fonemerne /p k/ udtales som hhv. [f x] foran /p t k s/37. Det ser vi i 

f.eks. skipta [s  ɪfd  ] ‘skifte' og rækta [r i  xd  ] ‘dyrke'. Under samme omstændighed 

afstemmes de tre stemte hæmmelydsfonemer /v ð ɣ/ til hhv. [f θ x]; her er altså ikke tale 

om frikativisering, men processen går hånd i hånd med det, da lydene den producerer, 

er de samme, men stammer fra forskellige fonologiske størrelser. Det optræder i ord 

som haft [h fd ] ‘haft' (af hafa [-v-]), iðka [ɪθ   ] ‘udøve', ragt [r xd ] ‘fejt' (af ragur [-ɣ-]).  

2.2.1.5 Plosivering– når hæmmelyd bliver til lukkelyd 

Der findes også en modsatrettet proces. Her bliver hæmmelyd til lukkelyd foran /l n/. 

Processen påvirker fonemerne /v ɣ/38, dvs. ortografisk 〈f g〉. Vi kan bl.a. se en vekslen 

mellem entalsformer som grafinn [  r ːvɪn] ‘nedgravet' og þögull [θœːɣʏd l  ] ‘tavs' som 

udtales med hhv. [v ɣ] og tilsvarende flertalsformer som udtales med [b    ], hhv. grafnir 

[ɣ] ‘nedgravne' og þöglir [ɣ] ‘tavse' (Eiríkur Rögnvaldsson, 1993: 68). Derfor 

ankommer man med fly til [cʰɛ  l viː  ] der på dansk normalt udtales [ˈkʰɛflavi  ]. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

sonorant, dvs. nasal, lateral eller r-lyd (alveolær), (eller omvendt) med samme artikulationssted kan 
skabe et kortvarende lukke. Det kunne for den sags skyld også forekomme i dansk, men så vidt jeg ved, 
er der ikke foretaget nogen undersøgelse i forekomsten af „snyltelyd“ i dansk. Fænomenet forekommer 
også i forbindelse med r i islandsk. I forbindelserne r plus (nasal/lateral), rn og rl , sniger der sig også en 
lukkelyd med samme artikulationssted ind, [d ]. Derfor udtales ordene varna ‘forebygge’ og varla 
‘næppe’ som hhv. [v r  n  v r  l ], og ofte falder r’et helt bort. I syslet Austur-Skaftafellssýsla 
forekommer dialekttrækket rl/rn-framburður, hvor en sådan lyd ikke indsættes, og eksempelordene 
udtales lige ud ad landevejen, [v rn  v rl ] (Íslenskar mállýskur, 2006). 
37 Men det gælder ikke /t/ (som ikke bliver til [θ]). 
38 Igen mangler den alveolære makker /ð/. 
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2.2.2 Danske konsonanter 

Dansk har 15 konsonantfonemer, /p b t d   k m n f v s h j r l/, fordelt på følgende 18 

allofoner. De vises i Tabel 2 herunder. 
 

Tabel 2 

 
bilabial 

labio-

dental 
alveolær 

alveo-

palatal 
palatal velær uvulær glottal 

lukkelyd pʰ      tˢ       
 

kʰ       
næselyd  m    n           
hæmme   f 

v 
s  ɕ       

ʁ 
h 

approksimant     ð    j  (w)   
lateral 

approksimant      l          

 

Tabel 2 bygger på blandt andre Heger (2008) og Grønnum (2007; 2005). Det 

afhænger af analysen hvor mange konsonantlyd dansk har. Hvis man som i denne 

opgave ikke regner anden del af tvelyd med [u ] som halvvokal (og dermed konsonant), 

er der i dansk 18 konsonantlyd fordelt på: 

 

 seks lukkelyd, [pʰ b  t  d  kʰ   ],  
 tre nasaler [m n ŋ]39 og  

 én lateral approksimant, [l]. Regner vi [ð] som en approksimant ffi hvilket det 
fonetisk er ffi så har vi  

 to approksimanter [ð j] og endelig 

 seks hæmmelyd [f v s ɕ ʁ h], hvoraf [v] og [ʁ] dog oftest også er approksimanter, 
altså [ʋ40 ʁ ]. Se nærmere i afsnit 2.2.2.2.  

 

Hvis anden del af tvelyd analyseres som konsonantiske, tilføjes konsonantsystemet den 

labiovelære approksimant [w], derfor parentesen i ovenstående skema41. Nogle af lydene 

                                                
39 Rent faktisk er der en mere, en labiodental nasal, [ɱ], som kun optræder som allofon foran /f/ og /v/ i 
f.eks. omfang [ˈʌɱf ŋˀ] og lomvi [ˈlʌɱviːˀ].  
40 Det eneste sted vi har et „ægte“ hæmme er når v følger l i udlyd, f.eks. i ulv og hvælv, [ulˀv ʋɛlˀv].  
41 Men da skemaet ikke gør forskel på approksimanten [j] (i forlyd) og halvvokalen [i  ] (i stavelsesudlyd, 
dvs. i tvelyd) (det danske lydskriftsystem Dania har forskellen hhv. [j] vs. [J]), synes jeg der er god 
grund til ikke at medtage [w] her, som jeg i opgaven noterer [u ], da [w] kun optræder i forbindelse med 
tvelyd. Altså: Eftersom [i  ] ikke er med, så er [w] ikke med. I andre tilgange kan det dog være særdeles 
nyttigt at have den med, f.eks. hvis man vil beskrive hvordan et fonologisk / / kan indgå som anden del 
af en tvelyd, men sådanne nærmere forklaringer kommer vi ikke ud i. For fonologiske / ə/-sekvenser har 
de fleste i dag [ʊ], f.eks. /lɔː ə/ [ˈlɔːʊ] låge. Lyden [ʊ] er defineret som et stavelsesbærende [w] fra 
„overgangsudtalen“ [ˈlɔːwə] i udviklingen [ˈlɔːɣə] → [ˈlɔːwə] → [ˈlɔːʊ] (ligesom [ɪ] er defineret som 
stavelsesbærende [j]), og i dette tilfælde kan vi ikke bare anvende et tegn som „egentlig ikke“ eksisterer, 
for det gør det jo tydeligvis her, hvorfor det i dén sammenhæng må gives samme status som [j]. Idet vi 
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kan kun optræde i forlyd, det er [pʰ t  kʰ ɕ ʁ h], hvorimod andre udelukkende findes 

finalt, [ð ŋ] og halvvokalerne [u ] i f.eks. siv, [i  ] kegle og det „vokaliske r“, [ɐ ], ir. Lyden 

[ŋ] er altid en allofon af /n/ foran velære fonemer, /  k/, som i bange og banke, [ð] 

kommer altid fra et /d/ i stavelsesudlyd, og lyden [ɕ] er manifestationen af /s/+/j/, f.eks. 

sjælden, og optræder også i affrikaten [tɕ] som er produktet af /t/+/j/ i ord som tjavs, 

[tɕ u ˀs]. 

 Det danske konsonantsystem adskiller sig fra de andre nordiske sprog ved at have 

gennemgået lydændringen som kaldes klusilsvækkelsen (Becker-Christensen & Widell, 

1992: 75ff) som ramte 〈p〉, 〈t〉 og 〈k〉 efter vokal der blev til deres uaspirerede 

modstykker, hhv. 〈b〉, 〈d〉 og 〈g〉, f.eks. 〈k〉'et i isl. þak, fær./nor./sve. tak som blev til i 

dansk 〈g〉 tag.  Lydligt gik svækkelsen endnu videre, i og med at lydenes lukke opløstes, 

hvilket resulterede i danske hæmmelyd fra de nordiske lukkelyd. Det svækkede 〈d〉 blev 

til [ð] i mat → mad, det svækkede 〈g〉 blev til [ɣ], „blødt“ g som senere svækkedes 

yderligere til approksimanten [w]42. Udviklingen gennemførtes ikke fuldstændigt med 

〈b〉, som dog i en del ord altid udtales med [w], f.eks. peber og knibtang, og i mange 

andre ord valgfrit, men oftest, f.eks. i den overførte betydning af tillægsordet opstablet43. 

I andre ord er der altid [b ], f.eks. abe og gribende. I nogle tilfælde er den gamle lukkelyd 

forsvundet helt, det er bl.a. sket i foran lange fortungevokaler, [iː yː eː øː ɛː æː], og høje 

og halvhøje bagtungevokaler, [uː oː], som i rig, syg, neg, søg, læg! (bydeform af læge (vb.)), 

bag!, sug!, tog (vb.) som i dag oftest udtales uden noget spor af den gamle lukkelyd, hhv. 

[ʁiːˀ syːˀ neːˀ søːˀ lɛːˀ b æːˀ suːˀ t oːˀ]44. 

 Lange konsonanter findes ikke i dansk som i de andre nordiske sprog 45 , men 

optræder dog fonetisk over leksemgrænser i f.eks. sammensatte ord, f.eks. skelner man 

                                                                                                                                          

holder os indenfor en synkron gengivelse af dansk udtale, kan vi derfor nøjes med [u ] (og [ʊ], alt efter 
hvilken realisation der er tale om), men bevæger vi os diakront giver det mening at medtage [w].  
42 Her er et eksempel på en anskuelsesvinkel, hvor [w]’et giver god mening. Det „bløde“ g har tidligere 
fandtes i københavnsk rigsmål i f.eks. låge [ˈlɔːɣə] og Dragør [ˈd ʁ ːɣøːˀɐ ]. 
43 Som det først for nylig gik op for mig ikke staves opstavlet. 
44 Som giver de mulige homofoner ri, sy, sø, læ og to. 
45 I islandsk, færøsk, norsk og svensk er konsonant- og vokallængde i stavelser afhængige af hinanden. 
Hvis der er lang vokal i stavelsen, kan kun en kort konsonant følge, og omvendt er en konsonant altid 
lang hvis den følger efter en lang vokal. Hvis vi lader K betegne en given konsonant, og V en given vokal, 
kan vi gengive de to stavelsesformer således: /VːK/ og /VKː/. I dansk gælder i grunden det samme, men 
vi udtaler ikke længere konsonanterne som lange, det er kun skriften som holder ved. Det belyser 
følgende eksempler fra hhv. nynorsk og dansk: skule [ˈsk ːlə] ‘skole’ med /VːK/ ([ ːl]) vs. skulle [ˈsk lːə] 
‘skulle’ med /VːK/ ([ lː]); hvor vi i dansk har skule [ˈs  uːlə] med /VːK/ ([ ːl]) vs. skulle [ˈsk lːə] ‘skulle’ 
med /VːK/ ([ lː]). Oprindeligt var konsonant- og vokallængde uafhængige af hinanden. Sproget elvdalsk 
som tales i Älvdalen i Dalarna, Sverige, har imidlertid bevaret dette gamle træk, og har derfor fire 
forskellige stavelseslængder: /VK/, /VːK/, /VKː/, /VːKː/ (Sapir, 2004: 15). 
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mellem [ˈislæːˀ] og [ˈisːlæːˀ] som betyder islag hhv. isslag, og vi har fonetisk langt l i skulle 

og mange, [ˈs  ull   ˈm ŋŋ ]. Uden kendskab til dansk morfologi, kunne man tro, at her 

var en skelnen, men da vi ved hvad der ligger bag, noteres ordparret af morfologiske 

hensyn [ˈislæːˀ] og [ˈisslæːˀ]. I sin blog schwa.dk omtaler Ruben Schachtenhaufen 

(2011b) at vi fonetisk rent faktisk skelner mellem ikke bare korte og lange konsonanter, 

men også ekstralange konsonanter, som den tredelte skelnen i kort n i [ˈb ɔnə] ‘bonde', 

langt n i [ˈb ɔnnə] ‘bundne' og ekstralangt n i [ˈb ɔnn nə] ‘bundene'46. Et ekstralangt n 

findes også i ordet spændende [ˈsb ɛnn nə]. Disse ekstralange konsonanter opstår, når der 

er schwa-assimilation indblandet. Se nærmere i afsnit 2.2.3 her handler om schwa.  

2.2.2.2 Det „bløde“ d 

Konsonantlyden [ð] har ikke fuldkomment hæmme og er en fonetisk approksimant 

(hvilket noteres med et sænketegn [˕]), den er alveolær (den er aldrig dental som IPA-

tegnet hentyder, hvilket noteres med et minus under tegnet) og betydeligt velariseret. 

Derfor noteres den nøjagtigt [ð   ]47. I yngre københavnsk rigsmål er det „bløde“ d faktisk 

så velariseret, at det påvirker tilstødende vokaler som kan komme til at lyde rundede, se 

2.1.2.2. Denne velarisering er ukendt i islandsk, og påvirker derfor ikke nabovokaler.  

2.2.2.2 Det danske „drøbel“-r 

Det danske uvulære r, også kaldet „drøbel-r“ skiller sig markant ud for dansklærende 

islændinge. Det dannes langt tilbage i struben og trilles ikke som i islandsk. Det 

beskrives ofte som en stemt hæmmelyd, men er som sagt oftest en approksimant, da 

hæmmet sjældent bliver fuldstændigt ffi i norske og svensk dialekter med uvulært r, og i 

fransk, er det typisk meget mere udtalt. Ifølge Grønnum (2005) og Kinn (2010) er 

dansk r snarere faryngalt end uvulært, dvs. at det dannes endnu længere tilbage end ved 

drøblen. Grønnum (2005: 158) beskriver hvordan sekvensen [ɛʁɛ] udtales ved at 

bagtungen bevæger sig „i en cirklende bevægelse bagud/opad-fremad/nedad“. I 

artikulationsbevægelsen kommer hovedkonstriktionen til at ligge mellem drøblen og 

                                                
46 Hvis vi ikke tog hensyn til morfologien, kunne vi for at tydeliggøre konsonantlængden lydskrive 
ordene som [ˈb ɔnə], [ˈb ɔnːə] hhv. [ˈb ɔnːːə], den sidste med dobbelte længdeprikker for at angive den 
ekstra længde. 
47  Denne lyd, en alveolær velariseret stemt ikke-sibilantisk approksimant, ligger ikke langt fra det 
engelske „mørke“ l, [ɫ], i f.eks. hall. Derfor kan folk med engelsk som modersmål ofte have svært ved at 
skelne mellem l og det danske „bløde“ d. Vedkommende bag dette Youtube-videoklip er sikker på, at 
lydene er de samme: http://www.youtube.com/watch?v=CGYVgsLKaZI. 

http://www.youtube.com/watch?v=CGYVgsLKaZI
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strubelåget, og derfor ville det være rigtigt at notere det danske r med [ ], en stemt 

faryngal hæmmelyd som ellers er temmelig ukendt i andre europæiske sprog. Vi kender 

den fra semitiske sprog som arabisk og hebraisk, fra de kaukasiske sprog tjetjensk og 

avarisk, fra somalisk og fra det indianske sprog nakota i sioux-familien. Efter aspirerede 

lukkelyd er det almindeligt at stemte lyd afstemmes (aspirationen manifesteres som 

afstemning), og den tilsvarende ustemte faryngale hæmmelyd noteres [ħ]. Hvor vi i 

nøjagtig IPA normalt ville lydskrive ordene grave og krage [ˈ  ʁ   ːʊ ˈ  ʁ    ːʊ] kunne vi derfor 

i stedet skrive [ˈ     ːʊ ˈ  ħ  ː ʊ].  

2.2.3 Schwa-reduktioner 

Under lydændringen som kaldes infortissvækkelsen blev de oldnordiske vokaler a, i og u 

svækket til en e-lyd i tryksvage stavelser (Becker-Christensen & Widell, 1992: 75). 

Eksempler er oldnordiske ord som kasta, bróðir og morgunn48, der på dansk blev til hhv. 

kaste, broder og morgen. Ændringen resulterede i vokalen schwa, [ə], som artikulatorisk 

ligger midt i kardinalvokalskemaet. Schwa er den neutrale vokal, i den forstand at det er 

den vokal som fremkommer, når alle øvre taleorganer ligger i hvilestilling. Det følger da 

heraf, at vokalen hverken er en fortunge- eller bagtungevokal, og hverken høj eller lav. 

Når taleorganerne ligger i hvilestilling, bruges mindre muskelspænding49 til at udtale 

den, og derfor er det naturligt, at vokaler nærmer sig denne vokal, når de svækkes i 

verdens sprog. Schwa er ofte en vokals sidste krampetrækning, før den forsvinder helt 

fra et sprog. I fransk skriver man -e i mange ord, f.eks. fête [fɛt], selvom man ikke kan 

høre det, hvor der i andre romasnske sprog er udtalt -a i udlyd festa i catalansk, italiensk, 

portugisisk, galicisk og rætoromansk50, fèsta i occitansk og fiesta i spansk fra latin festus. 

Det eneste spor det efterlader i dansk er, at man kan høre t'et. I dansk har schwa i 

mange tilfælde lidt en lignende skæbne: når vi siger sene [ˈseːn ] er det eneste spor efter 

schwa det, at vi får at stavelsesbærende [n ]. Man kan sige, at schwa er „hoppet ind“ i 

den forestående lyd og gjort den stavelsesbærende. Ordet BEVARER DERMED SIT 

OPRINDELIGE ANTAL STAVELSER. Dette kaldes schwa-assimilation, og kan optræde i en 

bred vifte af ord. For at kunne blive stavelsesbærende, må en konsonant være 

                                                
48 Som er de samme på moderne islandsk. 
49  Derfor taler man bl.a. om „slappe“ vokaler i forhold til vokaler hvor der anvendes mere 
muskelspænding ved udtalen, f.eks. er [ɪ ʏ ʊ] „slappe“ modstykker til [i y u]. I islandsk skelnes [i] fra [ɪ] 
med trækket [±þanið] ‘spændt’, og i engelsk er [u] i luke [luk] såkaldt [+tense] (samme oversættelse), 
medens [ʊ]’et i look [lʊk] er [–tense]. 
50 Oversættelsen til rætoromansk er fra netordbogen MyPledari, www.mypledari.ch/mypledari.  
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sonorantisk, dvs. produceret med så svag en konstriktion i talekanalen, at trykket i 

mundhulen ikke stiger 51 . Nedenfor i Tabel 3 vises i hvilke lyd schwa-assimilation 

forekommer i danske ord. 

 

Tabel 3 

Fonem udvikles til eksempelord udtale med [ə] udtale uden [ə] 
/d/ [ð] gade [ˈ  æːðə] [ˈ  æːð ] 
/j/ 

→ [j] → [ɪ] 
leje 

[ˈl ːjə] [ˈl ːɪ] 
/ / lege 
/l/ → [l  ] skylle [ˈs  ølə] [ˈs  øll  ] 

/m/ → [m ] samme [ˈs mə] [ˈs mm ] 

/n/ 
→ [n] → [n ] henne [ˈhɛnə] [ˈhɛnn ] 
→ [ŋ] → [ŋ ] hænge [ˈhɛŋə] [ˈhɛŋŋ ] 

/v/ 
→ [w] → [ʊ] 

løve 
[ˈløːwɛ] [ˈløːʊ] 

/b/ løbe52 
/ / tåge [ˈt ɔːwə] [ˈt ɔːʊ] 

 

Af ovenstående skema kan vi konkludere, at schwa-assimilation kan indtræffe, når 

schwa står ved siden en sonorant som den kan „hoppe ind“ i. I sin blog formulerer 

Schachtenhaufen (2011a) en fonologisk regel for hvornår schwa-assimilation indtræffer:  
 

Schwa-assimilation indtræffer når /ə/ er nabo til en sonorant der står i coda 
 

Med coda menes den del af kernen, der kommer efter kernen, f.eks. ks i straks (hvori a er 

kernen, en stavelses stavelsesbærende element). Stavelserne der tales om her, er 

fonologiske stavelser, og ikke den sædvanlige ga-de-opdeling. Fonologisk består ordet 

gade af stavelserne / aːd/ og /ə/. Hvis vi i stedet delte ordet op i / aː/ og /də/ ville det 

udtales [ˈ  æːdə], fordi /d/ optræder i forlyd, og derfor ikke udtales [ð]. Længere 

fonologiske forklaringer skal vi ikke ud i, for i den grundlæggende undervisning i 

schwa-assimilationer i udtaleundervisning, får man mere ud af helt enkelt at se på hvor 

sonoranter og schwa forekommer sammen, end at lære om fonologiske stavelsesdeling. 

Men schwa kan imidlertid også forsvinde helt uden at efterlade spor. Hvis nabolyden er 

en obstruent, er det intet grundlag for, at den kan blive stavelsesbærende og dermed 

opretholde stavelsen. Dette er schwa-bortfald. Når dette sker, TABER ORDET DERMED EN 

STAVELSE. Se endvidere afsnit 3.3. 
                                                
51 Når man f.eks. udtaler et [z] er det stemt, men hæmmet er så meget, at den pulmoniske luftstrøm fra 
lungerne ikke passerer uhindret gennem det. Derfor er [z] ikke en sonorant, men en obstruent. Lyd som 
[ɣ ð β] er også obstruenter (stemte hæmmelyd), men i mange sprog er hæmmet ikke kraftigt nok til, at 
de kan kaldes hæmmelyd, og deres tilsvarende approksimanter bruges normalt, hhv. [ɰ ð  β ], f.eks. er g 
og b i spansk pagar og acabar sjældent fulde hæmmelyd. 
52 Kan også udtales med [b ]. 



28 

 

2.2.4 Sammenligning af konsonantsystemerne i islandsk og dansk 

Hvor det er dansk der fører med antallet af vokaler, er det islandsk der kan prale af 

konsonanter. Der er ikke stor forskel på selve antallet af konsonantfonemer, islandsk har 

kun to mere end dansk, /ɣ ð/. Det er i stedet forskellen i antallet af allofoner som 

islandsk bliver så konsonantrigt på sammenlignet med dansk. Lad os stille de to 

konsonantskemaer op mod hinanden, Tabel 4 og 5. 

 

Tabel 4 

Islandsk bilabial 
labio-

dental 

dental ~ 

alveolær 
alveolær 

alveo-

palatal 
palatal velær uvulær glot. 

lukke. pʰ        tʰ      cʰ   
 
kʰ       

næselyd    m        n                
hæmme   f 

v 
θ ð s    ç  x ɣ   h 

approks.           j      
tril          r          
lateral 

approks.          l          
 

Tabel 5 

Dansk bilabial 
labio-

dental 
dental alveolær 

alveo-

palatal 
palatal velær uvulær glot. 

lukke. pʰ        tˢ       
 

kʰ       
næselyd  m      n           
hæmme   f 

v 
  s  ɕ       

ʁ 
h 

approks.       ð    j  (w)   
tril                  
lateral 

approks.        l          

 

Jeg har farvet de fælles lyd grå. Vi ser, at islandsk har et sæt palatale lukkelyd og 

tilsvarende nasaler, samt et par velære hæmmelyd. De fandtes faktisk også i dansk. I den 

ældste kan man stadig sporadisk høre et „blødt“ g som i låge [ˈlɔːɣə], og endnu før det 

fandtes endda også den ustemte i ord som gigt [ˈ  ixd ], se Brink & Lund (1975: 344ff). 

Så har islandsk det ustemte [θ] som det eneste nordiske sprog53. Det er også påfaldende, 

at islandsk har ustemte modstykker til samtlige sonoranter ffi ustemte sonoranter findes 

slet ikke i dansk. Dansk har ingen til, men har det uvulære r, [ʁ]. Der er ingen uvulære 

lyd i islandsk. Dansk har også den alveo-palatale hæmmelyd [ɕ] som står for 

                                                
53 … hvor det har udviklet sig til t, d, og sommetider h i færøsk, f.eks. isl. þetta ‘dette’, fær. hetta.  
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underliggende /sj/. I islandsk er dette to adskilte lyd, f.eks. sjö [sjœː]. Denne lyd 

forekommer i dansk også i /tj/-forbindelser som i tjener, [ˈtɕɛːnɐ]. I islandsk er er to 

separate lyd, som i tjald [tj ld ] ‘telt'. Forventeligt nok, findes dog forekomster af denne 

affrikat, [tɕ], i islandsk, netop for sekvensen /tj/, typisk i ungt sprog, se f.eks. Bjarki M. 

Karlsson (2007) som i sin kandidatafhandling påviser eksistensen af affrikater, på 

islandsk tvinnhljóð, i islandsk. 

 Endelig findes ingen lange konsonanter i dansk som der gør i islandsk. Ganske vist 

optræder der fonetiske sekvenser af lange konsonanter, se også 2.2.2. Carsten Skovgaard 

Jensen (2008) sammenligner dansk med 22 sprog, og giver også en oversigt over 

islandsk og dansk. 

2.3 Suprasegmentaler 

2.3.1 Tryk i islandsk og dansk 

Islandsk har fast tryk ffi hovedtrykket ligger altid på første stavelse, og bitryk ligger 

sædvanligvis på hver anden stavelse herefter, dvs. stavelse nr. 3, 5 osv. Ligegyldigt hvor 

langt ordet bliver, rykker trykket sig ikke fra første stavelse, f.eks. ordet 

íþróttafréttamannanna [ˈiːθrɔu hd  frjɛhd  m nː n ] ‘sportsjournalisternes'. Selv i låneord 

ligger trykket på første stavelse, f.eks. ˈtóbak, ˈsítróna, ˈsúkkulaði, ˈbanani, ˈsígaretta, 

ˈappelsína. 

 Dansk har såkaldt frit tryk. Tryk må læres leksikalsk for hvert ord og kan i nogle 

tilfælde være betydningsadskillende, som disse følgende minimale par viser: [ ˈbilisd ] 

betyder billigst, men [biˈlisd ] betyder bilist, og [ˈ u   ɔsd ] betyder August, mens [ u ˈ  ɔsd ] 

betyder august. [ˈpʰlasd i  ] betyder plastic/plastik, dvs. det syntetiske materiale, hvorimod 

[pʰlaˈsd i  ] betyder plastik, dvs. skuespilsdisciplinen eller i sammenhængen plastikkirurgi, 

som intet har med plasticposers materiale at gøre. Nogle ord kan desuden have 

forskelligt tryk som afhænger af semantisk betydning især inden for specielle fag: når 

objekt betegner en fysisk ting, ligger trykket på i sidste stavelse, obˈjekt, men hvis der 

menes et grammatisk sætningsled, så taler man om et ˈobjekt med tryk på første stavelse. 

Ligeså udtales vilkårlig også normalt med tryk på anden stavelse, men matematiklærere 

taler oftest om ˈvilkårlige punkter i koordinatsystemet med tryk på første stavelse. Se 

diskussionen om tryk i 3.2. 
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2.3.2 Stød 

Når vi lytter på dansk i sammenligning med dets nærmeste naboer, norsk og svensk, er 

en stor del af det, vi typisk lægger mærke til prosodien ffi hvor nabosprogene har 

ordtoner54 har dansk det såkaldte stød. Det kender vi fra ordene mand og sy. Stødet kan 

være betydningsadskillende. I Tabel 6 herunder vises eksempler minimale par hvor 

stødet kan skelne morfologisk eller leksematisk. 

 

Tabel 6 

Type skelnen uden stød med stød 

morfologisk løber [ˈløːb ɐ] (navneord) løber [ˈløːˀb ɐ] (udsagnsord) 

morfologisk maler [ˈmæːlɐ] (navneord) maler [ˈmæːˀlɐ] (udsagnsord) 

leksematisk tanken [ˈt  ŋ  ŋ ] ‘hensigten’ tanken [ˈt  ŋˀ  ŋ ] ‘beholderen’ 

leksematisk hun [hun] ‘pers.pron.nom.fem.’ hund [hunˀ] ‘canis lupus familiaris’ 

leksematisk syd [syð] ‘sønder’ syd! [syðˀ] ‘simr!’ 

 

Stød er fonetisk set uregelmæssige stemmeslæbesvingninger, et tilnærmet 

stemmebåndslukke, af nogle karakteriseret som knirkestemme (eng. creaky voice), 

ledsaget af et betydeligt fald i stemmefrekvensen. Det er ikke et fuldstændigt 

stemmebåndslukke, [ʔ], som i t'erne i cockneyengelsk better, og noteres med et hævet 

tegn for stemmebåndslukke: [ˀ]55. Da der er tale om stemmelæbesvingninger, følger det, 

at stød kun kan optræde i stemte lyd, dvs. i vokaler og sonorante konsonanter (dvs. alle 

vokaler samt [m n ŋ l ð ɐ  i   u ]). Stødet kræver en vis tid til at blive afviklet, og optræder 

derfor udelukkende på lange vokaler. Disse grundvilkår for forekomsten af stød kan 

samles i en enkelt sætning som kaldes stødbasis: 

 
En stavelse med stød indeholder enten en lang vokal  

eller en kortvokal plus sonorant, og har mere end svagtryk. 
 

Denne slags betydningsadskillende, ufuldkomne stemmelæbesvingninger er et særligt 

dansk fænomen, og eksisterer ikke i andre af verdens kendte sprog, undtagen noget 

lignende i det nu uddøde finsk-ugriske sprog livisk (Riad, 2000). Manifestationen, 

                                                
54 Kort sagt eksisterer ordtonerne akut og grave. De kan være minimalt betydningsadskillende, f.eks. 
svensk anden; [ˈa᷇nd  n] (akut: op-ned) betyder ‘anden’, men [ˈa᷆nd  n] (grave: ned-op-ned) betyder ‘ånden’. 
55 Det er det sædvanlige. Tegnet er strengt taget ikke officielt anerkendt af IPA, hvor stød sommetider 
er noteret som en tilde under (som betegner knirkestemme) den stødte lyd, [  ]. Notationsmæssigt er 
tilden mere eksakt, eftersom stødet ikke er et selvstændigt segment, men rettere en lyds egenskab. 



31 

 

fordelingen og tilstedeværelsen overhovedet af stød i dansk varierer ffi således har nogle 

dialekter helt fravær af stød, f.eks. alsisk56 og bornholmsk; i nogle ord afhænger støds 

tilstedeværelse af den generation taleren tilhører; ved emfatisk tale kan det manifesteres 

som et fuldt stemmebåndslukke, og i den vestjyske dialekt som min bedstemor, som er 

fra det sydlige Salling og født i 1918, taler, er der i visse sammenhænge minimal 

betydningsforskel mellem tilnærmet og fuldkomment stemmebåndslukke 57  (Ejsing, 

2005) og får en tredelt skelnen som „ikke-stød“ fløə [ˈfløːə] ‘fløde', „stød“ flø’ə [ˈfløːˀə] 

‘flød' og „vestjysk stød“ flø”ə [ˈfløʔə] ‘flytter, -ede'. Kortet på Figur 7 herunder viser 

støds udbredelse i dansk. Den grå linje kaldes stødgrænsen, syd for den har man ikke stød. 

 

 
Figur 7 

Kortet er hentet fra Københavns Universitets hjemmeside dialekt.dk, http://dialekt.ku.dk/dialektkort. 

 

                                                
56 … men som har ordtoner! 
57 … hvor sidstnævnte sædvanligvis refereres til som vestjysk stød som i bl.a. Ejsing (2005) angives: ”. 

http://dialekt.ku.dk/dialektkort/
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Stød er en prosodi ligesom længde og tryk, og ikke fonetisk segment som f.eks. en 

konsonantlyd ffi teknisk hedder det at det er et suprasegmentalt træk i dansk fonologi58. 

Derfor siges det også fonologisk at stavelsen har stød, som vi så i sætningen om stødbasis, 

selvom der fonetisk selvfølgelig stadig er tale om at en stemt lyd modificeres ved 

ændrede stemmelæbesvingninger. Ud fra fonologisk stavelsesstruktur er det således altid 

muligt at regne ud, hvor stødet falder (hvis stavelsen har stød). Som andre prosodiske 

træk opstår og forsvinder stød under bestemte omstændigheder, og det gør ikke 

indlæringen enklere. F.eks. er det almindeligt at stød bortfalder ved ordsammensætning 

og -afledning; afledes ordet mand som har stød, [manˀ], med suffikset -dom får vi 

manddom [ˈman-], og ligeledes mistes stødet i sol, [soːˀl], mens længden består, f.eks. 

solhat [ˈsoːl-]. I andre tilfælde ryger både længde, f.eks. hvis hus, [huːˀs], sættes sammen 

til huskat [ˈhus-]. Andre gange igen, men sjældnere, beholdes stød, f.eks. beholder den 

ene stavelse i ordet rød sit stød i ordet rødgrød, [ˈʁœðˀ  ʁœðˀ], men ikke i rødvin, 

[ˈʁœðviːˀn]. 

 Stød er noget som må læres hen af vejen, det er uhyre omfattende ffi selv for 

fonologer ffi at formulere regler for stød, og indtil videre findes ingen komplette 

stødregler; der er altid ordgrupper som har uforudsigeligt stød. I undervisningen har vi 

ikke gjort meget ud af stød; for det første har kursets omfang været begrænset, og 

forkert stød er normalt ikke forstyrrende for forståelsen. Igennem semestret har stødet 

været naturligt med i f.eks. transskriptionsopgaver, uden hovedfokus har været på det. 

Stød kommer idet man lærer nye ord og lytter til sproget, og det er et træk som 

dansklærende ofte hyperkorrigerer, og det noget af det første der giver til kende, at en 

taler ikke er indfødt; men beherskes det, giver det taleren et anseeligt forspring i at lyde 

„indfødt“, og nok i endnu større grad end hvis vedkommende har „perfekte“ vokaler. 

  

                                                
58 Eksempler på andre suprasegmentale fænomener kunne være vokalharmoni, som i f.eks. finsk og 
tyrkisk, hvor suffiksers vokaler bestemmes ud fra stammevokaler. I skoltesamisk findes suprasegmental 
palatalisering  
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3 ANALYSE AF ISLANDSKE STUDERENDES DANSKUDTALE 
 

I dette kapitel præsenteres i forlængelse af diskussionerne i kapitel 2 en analyse af tre 

studerendes udtale fra det kursus jeg har undervist i dette semester. Kapitlet indledes 

med nogle afsnit som fra min erfaring er de største udfordringer for de islandske 

dansklærende.  

3.1 Udtaleudfordringer for islændinge 

Trækkene beskrevet i nedenstående afsnit er produktet af at have undervist kurset i 

dansk fonetik og udtale gennem et helt semester, hvor jeg løbende har lyttet til de 

studerende indtalinger og observeret trækkene i deres danskudtale.  

3.1.1 A-kvaliteter  

A-kvaliteter er som vi så i 2.1.3.1 noget som kan volde islændinge problemer, og i 

undervisningen har vi brugt en god del tid på at drøfte det. Manifestationsreglen i 

2.1.3.1. har jeg imidlertid forenklet til at handle om enkeltlyd, sådan at a udtales 

„lyst“ foran bogstaverne t, d, n, s og l, dvs. de alveolære lyd, og vi har øvet os i at mærke 

når tungen har berøring med alveolarranden. Det udtales „mørkt“ hvis det står foran p, 

b, m, f, v, j, k, g og ng (for den velære nasal [ŋ]). 

3.1.2 Tryk 

Det faktum at islandsk har fast tryk og dansk frit tryk, gør at det 1) kan være vanskeligt 

for islændinge at lægge den meget klare regel om tryk på første stavelse i alle ord, fra sig, 

og 2) at det er en udfordring i sig selv at skulle lære sig det ord for ord. Jeg har hørt 

forskellige eksempler, f.eks. tryk på første stavelse i ˈkultur og ˈtraditionelle, og på sidste 

stavelse i ordet alternaˈtiv. Et andet eksempel er højttalermeddelelsen i lufthavnen i 

Keflavík som meddeler, at bagage skal holdes under ˈkonstant opsyn, med tryk på første 

stavelse, hvor det normalt ligger på sidste, men om det er engelsk ˈconstant eller den 

islandske trykregel der her spiller ind, kan diskuteres59. 

                                                
59 For det kan ikke undgås at tale om påvirkning fra engelsk. Således hørte jeg også det danske ord just 
udtalt [d jusd ] fra en af de studerende, og selv danskere udtaler nu ofte ordet unik som [juˈni  ]. Det 
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3.1.3 Schwa – [ə] 

Schwa-assimilation er ukendt i islandsk, og derfor et helt nyt aspekt af udtale 60 for 

islændinge. Schwa-reduktioner må siges at være den mest omfattende proces i dansk; 

Schachtenhaufen (2011a) nævner i sit blogindlæg, at han plejer at sige „at ca. ½ af alle 

schwa undergår schwa-assimilation, mens hver fjerde schwa falder bort, og her fjerde 

udtales distinkt [ə]. 

 I 2.2.3 så vi, at schwa-assimilation optræder, når schwa er nabo til sonoranter. Hvis 

processen derimod sker med en obstruent som nabo bortfalder hele stavelsen, da 

obstruenter ikke bliver stavelsesbærende. I undervisningen har jeg grebet spørgsmålet an 

på den måde at de studerende f.eks. har siddet med en tekst, hvori de skulle finde alle 

forekomsterne af schwa. Derefter skulle de for hvert tilfælde afgøre, om nabolydene var 

stemte (forenkling af sonoranter) eller ustemte (forenkling af obstruenter), og på det 

grundlag fastlægge om schwa ville blive assimileret eller bortfalde. I en sådan øvelse er 

det vigtigt, at de studerende kender til udtalereglerne for dansk, og ser på allofoners 

lydværdier frem for fonemers (her grafemers); grafemet 〈g〉 kan f.eks. både stå for en 

stemt lyd, [w] eller [j], som i tåge eller stege, men også for en ustemt i f.eks. lægge. 

Herunder i Figur 8 har jeg indsat et udsnit fra en af mine øvelser jeg lavede til en time i 

schwa-assimilationer og schwa-bortfald. 

 

                                                                                                                                          

kunne tyde på at den studerende ikke har kendt ordet, da just ikke er det mest hyppige i dansk, og 
derfor i farten overført udtalereglerne fra engelsk, hvor just er meget hyppigere brugt. Men hvordan 
j-udtalen i unik åbenbart har fået så godt et fodfæste, er et godt spørgsmål. 
60 Godt nok findes fænomenet også, om end i mindre omfang, i engelsk og tysk som læres i skolen. 
Tilsyneladende er det stadig et af de træk der skal fokuseres mest på. Min teori er, at det beror på at 
schwa-assimilation er langt mere omfattende i dansk end i f.eks. engelsk og tysk, og fordi dansk og 
islandsk ligger så tæt sammen, at ligheden mellem sprogene kan „indbyde“ til at flere træk fra 
modersmålet underbevidst overføres til dansk. 
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Figur 8 

 

Det viser sig, at tilegnelsen af schwa-reduktioner er vigtig for at få en sætningsmelodi 

som lyder mere dansk. I islandsk kodes grammatiske oplysninger i stor grad i 

kasusendelser, hvorfor det derfor er vigtigt simpelthen at kunne høre dem. Dette er ikke 

tilfældet i dansk. Dansk, engelsk og i særdeleshed portugisisk er såkaldt trykrytmiske 

sprog (Grønnum 2007: 179ff), dvs. at tidsrummet mellem betonede stavelser altid er 

omtrent lige langt, uafhængigt af hvor mange tryksvage stavelser der forekommer 

mellem de trykstærke. Det modsatte er stavelsesrytmiske sprog, hvor hver stavelse synes 

at have omtrent lige lang varighed. Spansk, italiensk og finsk er gode eksempel på 

stavelsesrytmiske sprog. I trykrytmiske sprog som dansk bevirker det, at der sommetider 

skal være plads til mange tryksvage stavelser inde mellem to trykstærke, at disse 

tryksvage stavelser ofte er lettere og mere modtagelige for at deres vokaler svækkes61. I 

de stavelsesrytmiske sprog forekommer en sådan form for vokalsvækkelse i langt mindre 

grad, og her har alle stavelser i reglen fuldvokaler, dvs. ikke-svækkede vokaler. 

 Når dansk er trykrytmisk sprog, er det ikke forbavsende, at det vrimler med schwa 

som tilmed har det med at forsvinde. For islændinge lærer dansk er det vigtigt at lære at 

                                                
61 I europæisk portugisisk, som er trykrytmisk som dansk, er det f.eks. ikke ualmindeligt at vokaler 
falder helt bort for at nå at have de tryksvage stavelser med mellem to trykstærke stavelser. Nina 
Grønnum (2007: 42) lister eksemplet pede-se que se despertarem ‘man beder dem vågne’. Det udtales 
meget distinkt [ˈpedɨ sɨ kɨ sɨ dɨʃpɨ ˈta ɐ   ], men reduceres normalt til den overvældende sekvens 
[ˈped sksd ʃp  ˈta ɐ   ] med hele ni efter hinanden følgende konsonantlyd. 
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have schwa hvor der er tryksvage e'er, frem for at udtale en fuldvokal. Har man for få 

schwa'er, har man automatisk også færre assimilationer og bortfald, og det kan være 

forstyrrende for sætningstrykmønstret, som ved for mange fuldvokaler kommer til at 

lyde mere stavelsesrytmisk end trykrytmisk.  

3.1.4 Yderligere udfordringer 

3.1.4.1 Tætliggende danske fortungevokaler 

Når man betragter kardinalvokalskemaet med de danske vokaler, ser man, at især de 

danske fortungevokaler ligger tæt. Fuldvokalerne i ordrækken mile, mele, mæle spænder 

fra høj til halvhøj, og den midterste vokalkvalitet i mele, [e], ligger midt mellem de to, 

og dens vokalhøjde må beskrives som midt mellem høj og halvhøj. De tre vokaler er 

samtidig meget fremskudte, og en sådan præcis skelnen mellem vokaler er typologisk 

sjælden 62 . Islandsk skelner imidlertid mellem kvaliteterne [i] og [ɪ], men hvor det 

islandske [ɪ] og det danske [e] er lige høje, så har det islandske [ɪ] det fonologiske træk 

[ffitense], dvs. „slapt“, og lidt tilbagetrukket tunge, hvor det danske [e] er [+tense], 

„spændt“, og har helt fremskudt tunge. Det vil altså sige, at forskellen mellem islandsk 

[i] og [ɪ] er både vokalhøjde og spændthed eller i hvilken grad tungen er fremskudt, 

hvor forskellen mellem dansk [i] og [e] udelukkende ligger den lille ændring i 

vokalhøjde. Den forskel gør, at islændinge63 kan have svært ved at producere forskellen, 

og tendensen er efter hvad jeg har hørt, at [e] kommer til at lyde som [i], hvorved et ord 

som det [d e] kan lyde som de [d i], hvilket jeg har hørt hos de studerende på 

fonetikkurset jeg har undervist. Den lille afstand findes også mellem de danske 

bagtungevokaler [u] og [o]. I det islandske vokalsystem er [u]'ets nærmeste nabo [ɔ] 

som ligger temmelig langt væk. Som konsekvens kan et ord som sol komme til at lyde 

som sul.  

 Det er således det, at de danske vokaler ligger så tæt, der kan være svært at 

producere, for bortset fra antallet af vokaler nuancer, har de to sprogs vokalsystemer 

mange ligheder, bl.a. har begge sprog rundede fortungevokaler, og har man ikke denne 

gruppe vokaler i sit modersmål, f.eks. engelsk eller spansk, da er det en større opgave at 

lære sig danske vokaler. 

                                                
62 Men som samtidig følger den typologiske tilbøjelighed, som hedder, at hvis et sprog har en så 
fintfølende skelnen mellem vokalkvaliteter, så er der størst sandsynlighed for, at denne skelnen finder 
sted netop i kardinalvokalskemaets øverste, venstre hjørne, altså de høje fortungevokaler. 
63 Islændingene er ikke alene, der er mange andre dansklærende som har svært ved denne skelnen. 
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3.1.4.2 Præaspiration 

Præaspiration er et udtaletræk som forstyrrer minimalt i forståelsen, men kan hænge ved 

længe. Det lægger i høj grad et islandsk strejf til en accent. Gennem semestret har jeg 

lagt mærke til, at der selv hos dem der havde allerbedst styr på den danske udtale, og 

endda også havde næsten perfekt stød, stadig kunne have antydninger af noget 

bagvedliggende præaspiration. De studerende som havde mindre godt styr på danske 

udtaleregler, kunne i nogle tekster have næsten gennemført, kraftig præaspiration som i 

dækker og sætninger, omtrent [ˈd ɛh  ɐ] hhv. [ˈsɛhd nɪŋɐ]. 

3.1.4.3 Afstemning 

Afstemning før ustemte lyd er et så gennemgående træk ved islandsk, at det kan hænge 

ved, selvom også andre ting kommer på plads før. Igen forstyrrer det minimalt i 

forståelsen af en dansklærendes dansk, og i nogle tilfælde kan det endda modsvare over 

100 år ældre udtalenormer i dansk, f.eks. når en velær lukkelyd frikativiseres foran 

uaspirerede lukkelydsfonemer. Hos de studerende på holdet har jeg hørt en klar ustemt 

hæmmelyd i ord som rygte og sagtens [ˈʁœxd ə ˈsaxd n s], mod normal dansk udtale med 

lukkelyd, [ˈʁœ  d ə]. Brink & Lund (1975: 344ff) skriver om -gt-udtalen [xd ]64 som var 

en almindelig sideform til [ d ] før århundredeskiftet til det tyvende århundrede i ord 

som magt, fægte, kogt. 

 Ligeså kan sonorantafstemning ofte forekomme, og hos flere af de studerende har 

jeg hørt ordet langt udtalt med, om ikke fuldstændigt afstemt, så en antydning af 

afstemt velær nasal, [l ŋ d ] mod normalt dansk [l ŋˀd ], som i øvrigt betyder fravær af 

stød, da selve stødbasis forsvinder når nasalen afstemmes. 

3.1.4.4 Lange konsonanter 

Som ved de ovenstående to træk kan de islandske lange vokaler hænge ved længe, også 

selvom den studerende i andre aspekter har helt styr på danskudtalen. Jeg har bl.a. hørt 

tydelige lange l'er og s'er vokaler i ord som fortælle og visselul hos en studerende som 

ellers havde næsten perfekt danskudtale.  

                                                
64 Min transskription fra Dania, [¾4d] (bollen angiver [¾]’s ustemthed). 
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2.1.4.5 Et urundet y? 

På grund af det udtalemæssige sammenfald mellem islandsk 〈i/í〉 og 〈y/ý〉, kan det 

forekomme at islændinge udtaler en urundet høj fortungevokal, dvs. [i], hvor der skulle 

have været en tilsvarende rundet, [y]. Dette er altså en fejl som har rod i de studerendes 

modersmåls ortografi, og er ikke fordi islændinge ikke kan udtale rundede 

fortungevokaler65.  Et berømt eksempel går på misforståelsen om hvorvidt der er kylling 

eller killing til aftensmad. På fonetikholdet jeg har undervist dette semester, er den fejl 

sjælden, men forekommer sporadisk, f.eks. udtaler en af de studerende i en indtaling 

noget i retning af helt nie, men retter det øjeblikkeligt til helt nye med rundet vokal i nye. 

3.2 Datamateriale 

Til undersøgelsen har jeg anvendt datamateriale bestående af lydfiler som tre af de 

studerende på udtalekurset har indtalt i løbet af semestret. Genrerne spænder fra 

avisartikler og prosa over sangtekster og lyrik til selvstændig fri tale og samtaler med mig 

fra mundtlig eksamen. Teksten de brugte til oplæsning ved mundtlig eksamen foreligger 

i Bilag 4. 

 Der er tre informanter af fonetikkursets seks studerende. De er alle 

førsteårsstuderende på deres andet semester af danskuddannelsen. Af de resterende tre 

som var tilmeldt kurset, havde to boet i Danmark i et betydeligt antal år og havde 

derfor en fejlfri dansk udtale. Den sidstes modersmål var russisk, og derfor var hans 

udgangspunkt og forudsætninger nogle andre end det, denne opgave har beskrevet. Jeg 

har givet de tre informanter fiktive navne, og herfra hedder de Björn, Ása66 og Hanna. 

Björn og Ása har begge opholdt sig et stykke tid i Danmark, det har Hanna ikke.  

3.3 Metode 

Metoden jeg har brugt afhænger af hvilket udtale træk der undersøges. Fælles for dem 

alle er, at det omfattede en gennemlytning samt en kontrolgennemlytning, for at få 

sikrere resultater. Ved trækket a-kvaliteter skelnede jeg mellem enten „lyst“ (kort [a] 

som langt [æː]) eller „mørkt“ [ ] a, og markerede alle de steder i det indtalte hvor der 

optrådte „lyse“ a'er i dansk. Ved gennemlytningen noterede jeg hver gang den 

                                                
65 … da sådanne vokaler så vist findes i islandsk, to styks [ɪ ʏ]. 
66 Ása, [ u ːs ], er pendant til Åse. 
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studerende havde et „mørkt“ a hvor der skulle have været et „lyst“. Jeg beregnede 

derefter forholdet mellem antal forekomne „lyse“ a'er og antal faktisk forekommende i 

de studerendes udtale, og målte derved hvordan de islandske udtaleregler der overførtes 

til dansk. 

 Ved schwa-reduktioner brugte jeg samme princip, hvorved jeg først optalte de 

mulige steder i teksterne hvor der kunne forekomme schwa-reduktioner. I dette træk 

måtte jeg til forskel fra a-kvaliteterne selv tage stilling til hvor mange schwa-reduktioner 

der ville være nogenlunde normalt i de forskellige genrer, for forekomsten af schwa 

afhænger i høj grad af genre, stil og endda dialekt; f.eks. er der meget færre schwa'er i fri 

tale end ved recitation af sangtekster, og de er mange færre schwa'er i jysk end der er i 

københavnsk. Det er derfor mit skøn i de enkelte tekster hvor det ville være normalt at 

have schwa og hvor det ikke ville. Til eksamensteksten som findes i Bilag 4 hørte en 

oplæsning af skuespillerinden Bodil Udsen, som de studerende kunne øve sig med, og 

for denne tekst har jeg beregnet forholdet af schwa-forekomst ud fra hvor Bodil Udsen 

havde reduktioner67.  

 Tryk er en mere konsekvent størrelse at beskrive som ikke varierer inden for genre, 

stil og kontekst. Ved tryk gennemlyttede jeg alt lydmateriale fra hele semestret fra hver 

af informanterne, i stedet for at udvælge enkelte tekster, og jeg nedskrev samtlige 

forekomster af afvigende trykplaceringer i forhold til dansk.  

 I skemaerne nedenfor vil der således være resultater fra tekster som optrådte først på 

semestret såvel som i slutningen af semestret for trækkene a-kvalitet og schwa-

reduktioner, og resultaterne af tryk vil være et produkt af materiale fra hele semestret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 På adressen http://www.youtube.com/watch?v=bHRdiasmPzY. 

http://www.youtube.com/watch?v=bHRdiasmPzY
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3.4 Resultater 

Hernedenfor præsenterer jeg analysens resultater delt op efter hver informant.  

4.3.1 Ása 

Hernedenfor følger resultaterne fra Ásas indtalinger. 

 

Tabel 7 

TEKSTER 

UDTALETRÆK 

A-kvaliteter 
 

Procentdel korrekt udtalte lyse 
a’er af antal mulige 

 
Schwa-reduktioner 

 
Procentdelen af schwa-

reduktioner i forhold til vurderet 
antal forekomster68  

 
Først i semestret 92 % 29 % 
Sidst i semestret 91 % 83 % 

ØVRIGE 

UDTALETRÆK 

 

 Tendens til meget svækkede [ʁ]-kvaliteter som næsten 
ikke er til stede; hyppigst ved semesterstart. 

 Frikativisering af lukkelyd før aspirerede 
lukkelydsfonemer i f.eks. lagt med finalt [xd ]. 

 Tendens til at udtale [ɐ] som [ə], så infinitiv og nutid 
falder sammen, f.eks. spille og spiller. 

 

Ásas a-kvaliteter forbliver nogenlunde jævne hen over de cirka tre måneder som 

semestret varer, men derimod sker der en udvikling på over 50 procentpoint fra 29 til 

83 %. Både Ása og Björn udtaler ordet just med [d j] i forlyd, hvilket må tilskrives 

engelske udtaleregler.  

 Ása har ingen nævneværdige trykproblemer. I hele hendes indtalte lydmateriale fra 

semestret er der tre ord med afvigende trykplacering. Ordene er: enhver, traditionelle og 

alternative. Ásas trykplacering er angivet med understregning. Det første ord falder i den 

gruppe af ord som ligner islandsk så meget, at dettes udtaleregler overføres til dansk. 

Det islandske ord er einhver. Desuden betyder ordet ‘nogen' og er hyppigere brugt. De 

andre to ord er fremmedord. Fremmedord har gerne andre trykmønstre, modsat de 

fleste arveord som har tryk på første stavelse som i islandsk. I øvrigt udtaler Ása en 

alveolær approksimant, [ɹ], i traditionelle, som tyder på en påvirkning fra engelsk. 

                                                
68  For semesterstatsteksterne bygger det mulige antal schwa-reduktioner på min vurdering, i 
eksamensteksten, eventyret „Vanddråben“ af H. C. Andersen, bygger forholdet på Bodil Udsens 
indtaling fra Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=bHRdiasmPzY. 

http://www.youtube.com/watch?v=bHRdiasmPzY
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4.3.2 Björn 

Hernedenfor følger resultaterne fra Björns indtalinger. 

 

Tabel 8 

TEKSTER 

UDTALETRÆK 

A-kvaliteter 
 

Procentdel korrekt udtalte lyse 
a’er af antal mulige 

 
Schwa-reduktioner 

 
Procentdelen af schwa-

reduktioner i forhold til vurderet 
antal forekomster  

 
Først i semestret 100 % 61 % 
Sidst i semestret 100 % 120 % 

ØVRIGE 

UDTALETRÆK 

 

 Visse steder lange konsonanter. 
 Kan have for høje [e] og [o] der i så fald kan lyde som 

hhv. [i] og [u]. 
 Nogle få antydninger af sonorantafstemning i ord som 

langt. 
 

Som det fremgår, har Björn fremragende a-kvaliteter, og har alle lyse a-kvaliteter rigtige 

fra start til slut. Han har endda én for meget; i ordet hverandre lægger han ud med at 

hver[a]n- som afbrydes, hvorefter han straks retter til hver[ ˈ]ndre. Björns schwa-

reduktioner udvikler sig også eksplosivt gennem semestret, og han ender op med at have 

1,2 reduktion hvor hver af Bodil Udsens i hans mundtlige eksamen. 

 Björn har praktisk talt ingen afvigende trykplaceringer, indtagen ét ord, og endda 

det samme som Ása, nemlig alternative, med tryk på næstsidste stavelse. Desuden 

mangler han en enkelt gang en enhedstrykforbindelse69, nemlig ˈløb ˈom med hovedtryk 

på begge ord i stedet for oløb ˈom i „…, hvor alle mennesker løb om uden klæder.“70 

 

 

 

 

                                                
69 Se f.eks. Grønnum (2007: 248ff) for omtale af enhedstryk. 
70 Det sænkede o foran løb betegner svagtryk. 
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4.3.3 Hanna 

Hernedenfor følger resultaterne fra Hannas indtalinger.  
 

Tabel 9 

TEKSTER 

UDTALETRÆK 

A-kvaliteter 
 

Procentdel korrekt udtalte lyse 
a’er af antal mulige 

 
Schwa-reduktioner 

 
Procentdelen af schwa-

reduktioner i forhold til vurderet 
antal forekomster  

 
Først i semestret 22 % 11 % 
Sidst i semestret 67 % 99 % 

ØVRIGE 

UDTALETRÆK 

 

 Har tendens til præaspiration 
 Lange konsonanter i ord som himmel og vinger 
 Tendens til at udtale [ɐ] som [ə], så infinitiv og nutid 

falder sammen, f.eks. spille og spiller. 
 

Hanna er den studerende som gennemgår den største udvikling i løbet af semestret. 

Hun går fra 22 til 67 % rigtige i på faktisk endnu kortere tid end de to andre, idet hun 

ikke deltager i de første uger af fonetikkurset. Pga. af hendes fravær i starten af semestret 

bygger hendes ældste resultater på andre indtalinger end hos de to andre, men på 

samme genre, nemlig sangtekst. I schwa-reduktioner stiger hun hele 88 % procentpoint 

i løbet af tiden hun tilbringer på kurset. I sin mundtlige eksamen har hun 81 schwa-

reduktions-forekomster af Bodil Udsens 82 som altså giver omtrent 99 %. 

 Hanna har desuden „blødt“ d i radioer og medicin, men dette tænker jeg muligvis 

kommer fra spansk; hun oplyser at have boet i Paraguay, og taler derfor spansk. 

 Hanna har 14 afvigende trykplaceringer, og således en del flere end Ása og Björn. 

De fordeler sig på 12 ord og 2 manglende enhedstryksforbindelser. Hannas to 

„manglende“ enhedstryksforbindelser er (blyant) ˈstukket i ˈhånden og (det) ˈser ˈud, hvor 

stukket hhv. ser skulle have haft svagtryk, hvorved betydningen ændres markant.  

Hendes ord er: koralrev, enhver71, radioer, emfatisk, forskel, forskellen (×2), retfærdiggøre, 

opstået, angiver, forholden[e]72 og problem. Understregning angiver Hannas trykplacering. 

Hun ser ud til at have gennemført tryk på første stavelse af alle ord afledt af forskel, det 

forekommer tre gange. 
                                                
71 Hanna udtaler næsten dette ord på islandsk, med tryk på første stavelse og -[kʰv]- i indlyd for 
islandsk 〈hv〉. 
72 [e] tilføjet af mig. Hanna dannede flertal på den islandske måde, dvs. hun tilføjede et -n som bl.a. 
betyder bestemt flertal på islandsk. [e]’et viderefører hendes hensigt. 
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3.5 Sammenfatning 

Ovenfor så vi resultaterne af en analyse af nogle udvalgte træk hos de studerende Ása, 

Björn og Hanna. For a-kvaliteternes vedkommende skete der ikke megen udvikling hos 

Ása, og Björn havde perfekte a'er, 100 %. Til gengæld var fremgangen i  

schwa-reduktioner stor, og alle rykkede sig mindst 54 procentpoint. Det må tilskrives 

dette semesters store fokus på schwa, som på en eller anden måde er blevet omtalt i 

næsten alle timerne. Hanna var den som kunne mindst til at starte med, men som 

havde den største udvikling; i a-kvaliteterne 45 procentpoint og ikke mindst i schwa-

reduktioner med 88 procentpoint, og hun ender med at have samme antal reduktioner 

som i Bodil Udsens indtaling (på nær én ud af 82). I diagrammet herunder ses tydeligt 

hvordan Hanna har udviklet sig og placeret sig midt mellem Ása og Björn, selvom hun 

lå lavest ved semesterstart. 
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4 KONKLUSION OG AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 

Vi har været igennem en grundig sammenligning af det islandske og det danske 

lydsystem, og fundet ligheder såvel som forskelle mellem dem. Det perspektiverede jeg 

til ikke mindst mange sprog, men også til det kursus jeg har undervist i dansk fonetik 

og udtale dette semester. I anden del af opgaven foretog jeg en undersøgelse af tre 

studerendes udtale i praksis på baggrund af den sammenlignende analyse i opgavens 

første del. I den så vi hvordan disse studerende udviklede sig over tre måneder, og især 

gik det godt med henhold til schwa-reduktioner. 

 Arbejdet med denne opgave har strakt sig over et helt semester, fra jeg modtog de 

første lydfiler i min indbakke i februars mørke til denne lyse majdag. Det har været 

spændende og ikke mindst lærerigt både at skrive denne opgave og også selv undervise i 

fonetik, og det håber jeg også, de studerende synes, og at min begejstring for emnet har 

smittet bare en lille smule af. Disse afsluttende bemærkninger er således ikke bare 

slutningen på min bachelorstudium og tre års arbejde hermed, men også på et semesters 

undervisning og iagttagelser af de studerendes udtale. Men det er også trinnet videre, 

begyndelsen på noget nyt, flere spørgsmål opstår undervejs som vil besvares, og er 

springbrættet til yderligere studier.  
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BILAG 1 

Opgavens lydskrift anvendt ved transskription af islandsk og dansk 
Der eksisterer bestemte lydskriftsystemer for islandsk og dansk. Den som i dag officielt 
anvendes til transskription af islandsk er meget nær den internationale standard fra the 
International Phonetic Association, IPA, og anvendes bl.a. i Kristján Árnason (2005).  
 I IPA-konventionen halvfin lydskrift74 er især IPA's vokaltegn blevet fastsat efter et 
dansk synspunkt, og systemer baseret på denne er udbredt for transskription af dansk. I 
denne opgave har jeg anvendt en hybrid mellem de to for at gøre sammenligningen 
mellem sprogenes lydsystemer enklere. Anvendes andre systemer end dette, er det 
udtrykkeligt anført. Nedenfor forklares de vigtigste afvigelser i min konvention, og 
siden følger en tabel som præsenterer systemet med eksempler. I både islandsk og dansk 
er alle lukkelyd fonetisk ustemte, og skelnenen mellem lukkelydspar, dvs. p ; b, t ; d, k ; 
g, udgøres af en aspirationsforskel snarere end en stemthedsforskel75. Denne skelnen har 
islandsk og dansk til fælles med bl.a. walisisk og skotsk gælisk.  
 Det angives med islandsk lydskriftstandard ved f.eks. [pʰ p], hvor det samme par 
efter Nina Grønnums (2005) halvfine lydskrift angives ved [pʰ b ], eksempelvis i det 
fælles minimale par pakki ; bakki og pakke ; bakke som efter hver deres gældende 
lydskrifttradition noteres [pʰahcɪ pahcɪ] hhv. [ˈpʰ   ə ˈ     ə]. Forskellen er at det 
islandske system virker efter princippet om at have færrest mulige diakritiske tegn i 
lydskriften (derved undgås ustemthedsbollen under [b]'et), hvor halvfin lydskrift søger 
at være ortografien nærmere (derfor bruges et b-tegn for en lyd som man umiddelbart 
ville karakterisere som et b). I opgavens konvention anvender jeg den skriftnære løsning 
og tager således ikke højde for den fortis-/lenisskelnen76 som vi finder i fint lydskrevet 
dansk: her noteres det „halvfine“ [pʰ] som [b ʰ] (således at føromtalte par noteres [b ʰ b ]).  
 I det gamle islandske system finder vi også [b ] for lyden i bakki, f.eks. hos Eiríkur 
Rögnvaldsson (1993). Lukkelydene i dansk skulle på den måde alle være lenis, og alle 
islandske skulle være fortis. Grønnum (2007: 106) nævner, at de danske /b d  / blev 
undersøgt instrumentalt i forhold til de franske i 1894, og at forskellen mellem 
sprogene var stemthed. Da der ikke er påvist noget forskel (eller mangel på samme) i 
forhold til dansk /p t k/, burde man lydskrive dem med samme hovedtegn, dvs. [b  d    ] 
for /b d  / og [b ʰ d ʰ   ʰ] for /p t k/.  

                                                
74 Bl.a. anvendt i Grønnum (2005; 2007). 
75 Fonologisk skelnes der dog ved trækket stemt eller ustemt, noteret [±voi] (eng. voiced; islandsk 
tradition: [±raddað] ‘stemt’). 
76  Egenskaberne fortis og lenis er et mål for hvor megen muskelspænding der benyttes ved 
artikulationen af sproglyd. Der er ikke foretaget mange undersøgelser af fænomenet, det eneste jeg 
hidtil har hørt tale om er fra fransk, hvor konsonantlydene [p t k ʃ s] som er karakteriserede som fortis 
har lenismodstykkerne [b d   ʒ z]. Denne forskel fremkommer idet sproglyd stemmes eller afstemmes 
som følge af deres fonetiske omgivelser. Ifølge teorien bevarer lydene deres fortis- eller lenisegenskaber 
selvom deres stemthed ændres. Derfor giver det mening at notere afstemte lenislyd [b  d     ʒ  z ] og 
stemte fortislyd (med tegnet [ˬ]) [p  t  k  ʃ   s ], f.eks. i fromage de chèvre [fʁom ːʒ  d  ʃɛːvʁ]  
(*[fʁom ːʃ t ʃɛːvʁ]) og i pacte grec [pak t   ʁɛk] (*[pa d  ʁɛk]). Dermed skulle der være fonetisk 
(muskelspændings)forskel på f.eks. „ustemt velær lukkelyd“ [k] og „afstemt velær lukkelyd“ [  ]. 
Endvidere anses svejtsertysk af fonetikere almindeligvis for at skelne mellem lukke- og hæmmelydspar 
ved en fortis-/lenisskelnen – der findes ingen stemte lukke- og hæmmelyd, og vi ender op med minimalt 
adskillende par, såsom [s z ], [x ɣ ], [f v ]  
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 En anden forskel er a-lyd. I begge sprog er der ét fonologisk /a/, men medens der 
kun er en enkelt allofon i islandsk gør Grønnum (2005: 419) rede for hele fem 
allofoner i dansk; normalt skelnes der dog kun mellem tre a-allofoner som hun noterer 
[a æ  ] (med det danske lydskriftsystem Dania77 noteret [a A q]). Da den islandske a-
allofon fonetisk svarer til det „mørke“ danske a som i ordet tak vælger jeg at notere dette 
som [ ] i noteringen af begge sprog; de to lyd er begge lave midttungevokaler og noteres 
med nøjagtig IPA på en af følgende måder [ɐ    ]. Derfor lydskrives parrene fra før, 
pakki ; bakki og pakke ; bakke, ifølge denne konvention [pʰ h  ɪ b  h  ɪ] hhv. [ˈpʰ   ə 
b    ə]. I øvrigt har Grønnum (2005) fire ø-allfoner, [ø œ œ  ɶ], for dansks to 
underliggende /ø œ/. Qua min egen (og de i min fonetikklasse studerendes) udtale 
generelt, skelner opgavens konvention blot mellem tre danske ø-lyd, [ø œ ɶ], altså 
lydene som optræder i hhv. køle, høne og gøre. I andre tilfælde er konventionen mindre 
fonetisk nøjagtig hvor det ingen betydning har for sammenligningen ffi f.eks. er det 
„bløde d“ en hæmmelyd i islandsk, men en approksimant i dansk. Ikke desto mindre 
noteres lyden her ens i begge sprog, [ð]. Resten fremgår af nedenstående tabel, hvori grå 
felter indikerer, at lyden ikke findes i det pågældende sprog.  
 

TEGN ISLANDSK EKSEMPEL DANSK EKSEMPEL 
a  alle [ˈalə] 
æ  sale [ˈsæːlə] 
  gata [   ːd  ] ramme [ˈʁ mə] 
b  bakki [b  hcɪ], labba [l b ː ] bakke [ˈb    ə], lappe [ˈl b ə] 
cʰ kjóll [cʰɔu td l  ], kyrrð [cʰɪrð]  
ç hjá [çau ː]  
ɕ  sjæl [ɕɛːˀl] 
d  dvelja [dvɛlj ], saddur [s d ːʏr] dvæle [ˈd vɛːlə], hæ e [ˈhɛd ə] 
ð eða [ɛːð ] måde [ˈmɔːðə] 
e  hele [ˈheːlə] 
ɛ ketill [cʰɛːd ɪd l  ], þekkja [θɛh   ] æble [ˈɛːb lə], ven [vɛn] 
ə  køle [ˈkøːlə] 
f frjáls [frj u ls] fri [fʁiːˀ] 
   gamall [   ːm d l  ] gammel [ˈ   ml  ] 
ɣ saga [s ːɣ ], faglegur [f ɣlɛɣʏr]  
x takt [tʰ xd ], þekktur [θɛxd ʏr]  
h hey [hɛi  ː], takk [tʰ h  ] hø  [høːˀ] 
i ís  [iːs], ýsa [iːs ] is [iːˀs] 
ɪ finna [fɪnː ], yl [ɪːl] stavelsesbærende [j]: lege [ˈl ːjə → ˈl ːɪ] 
j já [j u ː], él [jɛːl] ja  [ja], hjælp [jɛlˀb ] 
   gjósa [  ɔu ːs ], gera [  ɛːr ]   
kʰ kál [kʰ u ːl] kål [kʰɔːˀl] 
l lamb [l mb ] lam [l mˀ] 
l   hlýða [l  iːð ], melta [mɛl  d  ]  

m mýri [myːrɪ] mose [ˈmoːsə] 
m  skammtur [ˈs   m d ʏr]  
n nótt [nɔu hd ] nat [nad ] 
n  hnerra [n ɛrː ], fantur [f n d ʏr]  

                                                
77 Hvor Dania i høj grad egner sig til lydskrivning af dansk, anvendt hos bl.a. Heger (2008), systemet var 
netop opfundet hertil, er det i ringere grad anvendeligt for islandsk, derimod er IPA speciallavet til at 
kunne lydskrive alle verdens sprog, og er derfor særdeles anvendeligt i sammenlignende brug.  
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ɲ syngja [siɲ   ]  
ɲ  steinki [sd ɛi  ɲ   ɪ]  
ŋ hringur [r iŋ  ʏr] ring [ʁæŋˀ] 
ŋ  rangt [r u ŋ d ]  
o  mole [ˈmoːlə] 
ɔ ostur [ɔsd ʏr] ost [ɔsd ], sunde [ˈsɔnə] 
ɒ  årle [ˈɒːlə] 
ʌ  komme [ˈkʌmə], må e [ˈmʌd ə] 
pʰ pakki [pʰ h  ɪ] pakke [ˈpʰ   ə] 
r rata [r ːd  ]  
r  hraði [r  ːðɪ], skorta [s  ɔr d  ]  
ʁ  rød [ʁœðˀ] 
ɐ   sirlig [ˈsiɐ li] 
ɐ  lære [ˈlæːɐ], søer [ˈsøːˀɐ] 
s sól [sou ːl] sol [soːˀl] 

tʰ/t  78 töng [tʰœi  ŋ  ] tang [t  ŋˀ] 
θ þyrla [θɪrd l ], iðka [ɪθ   ]  
u strjúka [sd rjuː   ] uld [ulˀ] 
ʊ  stavelsesbærende [w]: have [ˈhæːwə → ˈhæːʊ] 
v vatn [v hd n ] vand [vanˀ] 
y  lys [lyːˀs] 
ʏ ull [ʏd l  ]  
ø  øse [ˈøːsə], dyppe [ˈdøb ə] 
œ öskra [œs  r ] høne [ˈhœːnə], ryste [ˈʁœsd ə] 
ɶ  grøn [  ʁɶnˀ] 

 i  79 gæði [   i  ːðɪ] kegle [ˈkʰ i  lə] 
 u  hrár [r au ːr] savne [ˈs u nə] 
æu   ræv [ʁæu ˀ] 
eu   blev [b leu ˀ] 
ɛi   keyra [cʰɛi  ː r ], seinn [sɛi  d n ]  
ɛu   ævle [ˈɛu lə], levne [ˈlɛu nə] 
iu   stivne [ˈsd iu nə] 
ɔi   bogi [b ɔi  jɪ]  
ɔu  skór [s  ɔu ːr] vågne [ˈvɔu nə], tog (subst.) [t ɔu ] 
ɒu   kogle [ˈkʰɒu lə], ovn [ɒu ˀn] 
ʌi    løg [lʌi  ˀ ] 
ui    huje [hui  ə] 
ʏi   hugi [hʏi  jɪ]  
yu   syv [syu ˀ] 
øu   øvrig [ˈøu ʁi] 
œi   austur [œi  sd ʏr], þröngur [θrœi  ŋ  ʏr]  
œu   støvle [ˈsd œu lə] 
ɶu   vrøvle [ˈvʁɶu lə] 

  
                                                
78 Her angives det at det danske t oftest er affrikeret snarere end aspireret, dvs. at aspirationsfasens [ʰ] i 
stedet består af en fase med [s], angivet med hævet [ ]). I bl.a. nordjysk høres dog oftest et aspireret t, 
f.eks. to [tʰɔu ˀ].  
79  Tvelydene, er også en konvention mellem de to sprogs systemer. På dansk noteres normalt 
vokal+halvvokal, [ j aw] (eller vokal+asyllabisk svækket vokal [ ɪ   aʊ ]), på Island vokal+vokal, [ai au]. 
Her er systemerne forsøgt kombineret ved brug af vokal+fuldvokal med halvvokalbue: [ i    u ]. 
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BILAG 2 – Lydskriften IPA 

Planchen herunder præsenterer lydskriften IPA som er udformet til at kunne lydskrive 
alle verdens sprog med systemets mange muligheder for præcisering af lyd. 
 

 
 

Planche hentet fra Wikipedias artikel om IPA, en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet
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Herefter følger en kort gennemgang af planchens seks sektioner: 
 

 Pulmoniske konsonanter 

 Ikke-pulmoniske konsonanter 

 Koartikulerede konsonanter 

 Vokaler 

 Suprasegmentaler 

 Diakritiske tegn 
 

Konsonanter (pulmoniske) 
Konsonanter er pulmoniske når de dannes med en luftstrøm fra lungerne. Langt de fleste 
konsonanter i verdens sprog er pulmoniske, og islandsk og dansk er i særdeleshed 
eksempler på sprog hvis konsonantsysteminventar udelukkende er pulmonisk. Grå 
områder i skemaet er felter hvis hypotetiske lydværdier er dømt umulige at artikulere; 
det er umådeligt svært at sætte tungen i svingninger mod den bagerste del af ganen ffi 
derfor er feltet som indeholder velært tril gråt. Hvor tegn optræder i par i det samme felt, 
står det venstre tegn for en ustemt lyd, det højre for en stemt, på nær det „stemte“ [ɦ] 
som er „mumlet“ snarere end egentligt stemt. 
 De grå tegn er uofficielle udvidelser til IPA; i officielt IPA angives disse tegns 
lydværdier vha. diakritiske tegn. Det gælder de to labiodentale lukkelyd, [ȹ ȸ], som 
mest anvendes lingvistik som har med afrikanske bantusprog at gøre. Officielt IPA 
gengiver lydene [p  b ]. Et epiglottalt tril skrives her [я]. Der er ingen officiel notation af 
lyden i IPA, men den kunne formodentlig noteres [ ʢ]. En såkaldt retrofleks lateral flap 

[ ] findes bl.a. i sproget pashto, men har (endnu) intet officielt IPA-tegn. De sidste tre 

tegn [   ] står alle for laterale hæmmelyd, dannet ved analogi med et såkaldt „bælte“ at 
på lateralen, som da bliver til en hæmmelyd i stedet for en approksimant. F.eks. det 
velkendte [l] hvis hæmmelydsmodpart skrives [ɬ], den ejendommelige lyd fra walisisk 
llaeth [ɬ ɨθ] ‘mælk'. I officielt IPA noteres disse tre lyd som deres approksimante tilføjet 
en bolle, [  ], som afstemmer lyden, og et hævetegn, [˔], som tilføjer lyden støj: [    ɭ          ].  
 Konsonantskemaet medtager ikke affrikater, dvs. lyd som fonetisk set er sat 
sammen af en lukkelyd efterfulgt af en hæmmelyd, f.eks. 〈ch〉-lyden i engelsk chop, 
skrevet [tʃ]. 
 

Konsonanter (ikke-pulmoniske) 
Ikke-pulmoniske konsonantlyd benytter andre metoder end luftstrømme fra lungerne 
til at frembringe lyd. De omfatter tre grupper:  
 

 kliklyd, som dannes idet undertrykket i hulrummet mellem to artikulationssteder 
udløses;  

 implosiver, som dannes ved en implosion i stedet for eksplosion som ved deres 
modstykker, lukkelydene, dvs. at luftstrømmen bevæger sig indad i stedet for udad.  

 Den sidste gruppe er ejektiver. De karakteriseres ved at eksplosionsstøjen er 
kraftigere ved pulmoniske lukkelyd. Ved ejektive hæmmelyd er friktionsstøjen på 
samme måde kraftigere end ved pulmoniske lyd. Den kraftigere eksplosionsstøj 
produceres ved et samtidigt stemmebåndslukke. Skemaet ovenfor viser kun et 
udpluk af verdens sprogs ejektiver. Det er også muligt at have ejektive affrikater, det 
har man f.eks. i salishisk (vestlige Canada), [kʷ’alʧ’qən] ‘låg'. 
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Konsonanter (koartikulerede) 
At en konsonant er koartikuleret betyder, at den har to artikulationssteder (og kan 
derfor ligeså godt være pulmonisk såvel som ikke-pulmonisk). Fra dansk kender vi 
lyden [ɕ] i sjæl. Den er alveo-palatal, og dens luftstrømsindsnævringer mellem tungen og 
artikulationsstederne optræder derfor både ved alveolærranden og ved den hårde gane 
(eng. hard palate), som karakteriserer palatale lyd. Egentlig burde da også palato-
alveolære lyd befinde sig i denne sektion, men har deres egen plads i hovedskemaet, 
sandsynligvis fordi de oprindelige skabere af IPA var fransk- og engelsktalende, som 
begge de palato-alveolære lyd [ʃ ʒ]. En anden velkendt „dobbeltlyd“ er [w] som vi 
kender fra engelsk winter og Wednesday, eller blot fra vestjysk i ordene wònsda, swòt, 
swò”t, ‘onsdag', ‘sort', ‘sorte'.  
 IPA har tildelt det særlige svenske [ ] sit eget tegn, der i Sverige populært kaldes 
„sje-ljud“ og som optræder i ord som sjuksköterska [   ːk øːtəʂka]. 
 
Vokaler 
I vokalsektionen vises KARDINALVOKALSKEMAET. Vokallydene heri er teknisk fastsat af 
IPA, og kan med diakritiske tegn tilpasses til alle verdens sprog. Den engelske fonetiker 
Daniel Jones (1881-1967) indtalte omkring 1917 atten nummererede vokaler som han 
kaldte kardinalvokalerne. Vokalerne optrådte ikke nødvendigvis i noget sprog, men 
fastsattes som ekstremer, dvs. at kardinalvokal nr. 1, [i], fastlagdes som den vokallyd 
som kunne frembringes ved den højeste og mest fremskudte tungeposition, før der 
fremkom friktionsstøj, og lyden derved ville gå over i en hæmmelyd. Kardinalvokal nr. 
1 er derfor den „yderste“ vokallyd man kan frembringe, før den glider over i den 
palatale hæmmelyd [ʝ]. Bagefter udtalte han en vokal med tungen så langt bagude og 
lavt beliggende det var muligt, uden at der opstod friktionsstøj her. Denne vokal kaldte 
gav han nummeret 5 ffi det er [ ]. Mellem kardinalvokal 1 og 5 udtalte han tre vokaler 
med lige stort mellemrum, og disse vokaler, [e ɛ a], fik numrene 2, 3 hhv. 4. Fra 
kardinalvokal 5 rundede Daniel Jones læberne og udtale yderligere tre vokaler med 
gradvist hævet tunge, hvor der mest hævede tunge kombineret med mest muligt 
tilbagetrukket tunge svarede til vokalen [u], som fik nummeret 8 (vokalerne herimellem, 
[ɔ o]) fik hhv. numrene 6 og 7. Med modsat runding udtalte han nu i samme 
rækkefølge et yderligere sæt vokaler som nummereredes 9-16, [y ø œ ɶ ɒ ʌ ɤ ɯ ]. 
Hermed frembragtes de sprogtypologisk set sjældnere rundede fortungevokaler og 
urundede bagtungevokaler som kaldtes de sekundære kardinalvokaler til forskel fra de 
primære, 1-8. Typologisk set hedder det, at hvis et sprog har rundede fortungevokaler, 
så har det også urundede. Og hvis et sprogs vokalinventar indeholder urundede 
bagtungevokaler, så indeholder det også rundede. De sidste to kardinalvokaler, 17 og 18, 
er også sekundære, og ligger midt imellem kardinalvokal nr. 1/9 ([i/y]) og 8/16 ([u/ɯ  ]). 
Der er tale om midttungevokalerne [ɨ] hhv. [ ]. 

 Vokalskemaet her inkluderer to uofficielle vokaltegn, [ ]. Tegnene anvendes bl.a. i 
Oxford English Dictionary, men er ikke officielle IPA-tegn. I officiel IPA noteres disse 
lyd i stedet som de „slappe“ [ɪ ʏ], forsynede med centraliseringstegn, [¨], [ɪ   ʊ ], eller som 
kardinalvokal 17 og 18 med sænkningstegn, [˕], [ɨ    ]. De optræder bl.a. i (nord)walisisk, 

pump [pʰɨ mp]/[pʰ mp](/[pʰ mp]) ‘fem', og i tryksvage stavelser i engelsk, f.eks. Michigan 

[ˈmɪʃ  ən]/[ˈmɪʃɨ  ən](/[ˈmɪʃ  ən]) eller euphoria [jʊ ˈfɔəɹɪə]/[ j  ˈfɔəɹɪə](/[j ˈfɔəɹɪə]). 
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Suprasegmentaler 
Suprasegmentaler tilhører i lingvistikken et højere niveau når det tales om enkelte 
segmenter. Til dette område hører størrelser som ord- og stavelsestoner, tryk, længde og 
intonation. Tegnet for hovedtryk er en hævet lodret streg, [ˈ], og tegnet for normal 
vokallængde er et kolon med trekantede prikker, [ː]. Ved notation af tonesprog som thai 
og mandarin er det nødvendigt at kunne angive toner, men det kommer hverken 
islandsk eller dansk ved. 
 

Diakritiske tegn 
Med IPA's diakritiske tegn kan man angive præcis de lyd man ønsker ved at tilpasse 
IPA's faste standardtegn. F.eks. kan man tilføje aspiration, [kʰ pʰ], man kan angive 
ustemthed, [   n ]. Man kan også angive syllabicitet (hvilket dog ingen fonetisk 
betydning har), [ˌ], [ˈkʰad   ] ‘katten', eller mangel på samme, [   ], [ˈhœu lə] ‘høvle'. Man 
kan også „indstille“ vokaler til præcis det artikulationssted der passer til et pågældende 
sprog; f.eks. ligger vokalen i dansk sen midt mellem høj og halvhøj, og kan noteres som 
en hævet kardinalvokal 2, [e ]. Ligeledes noteres vokalen i dansk ost nøjagtigt som en 
fremskudt, hævet kardinalvokal 6, [ɔ   ]. 
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BILAG 3 – Lyd-til-skrift-regler i dansk med henblik på r-påvirkning 
 

LYD Fonemer Gengivelser i skrift 

Dania „halvfin IPA“ Opg. konv. IPA _/r/ /r/_ ellers _〈r〉 〈r〉_ ellers 

i i i i i i i i  birk i  rille i  Island 
i; iː iː iː iː iː iː i  fire i  ride i  ise 
e e e e  e — e e  sker — i  midt 
e; eː eː e ː  eː — eː e  mere — e  sele 

æ ε ɛ e — — ɛ — — e  hefte 
æ  hæfte 

æ; εː ɛː eː — — ɛː — — æ  mæle 

Æ æ æ ɛ   ɛ e — 
e  kerne 
æ ærme i  strik — 

Æ; æː æː ɛ  ː  ɛː eː/ɛː80 — æ  tjære e  grene 
æ  træ — 

A; æː æː ɛː — — a — — a  male 
a a a a  — — a — — a  ask 

Á a a a — ɛ — — e  rette 
æ  stræk — 

q* 

q 

Q 

    
a  
   
   

a a a a  var a  raps 
e  sejle  
a  lak 
a  savle 

q;  ː  ː   ː aː aː — a  arme a  rase — 
å ɒ ɒ ɔ  ɔ ɔ ɔ o  vor o  rov o  ovn 

å; ɒː ɒː ɔ ː ɔː — — 
o  orke 
å  årle — — 

c ʌ ʌ  ʌ    — ɔ 
ø 

ɔ 
ø — o  strop 

ø  røg 
o  loppe 
ø  tøj 

Å ɔ ɔ ɔ    — o o — u  rust o  ost 
u  ung 

Å; ɔː ɔː ɔ  ː — ɔː ɔː — å  råbe å81  kål 

o o o o  o 
o 
(u) 

o o  stor o  robot 
u  rusk 

o  fod 

o; oː oː o ː  oː 
oː 
(uː) 

oː o  more o  rode 
(u  rude) o  kone 

u u u u u u u u  mur u  rusk u  uld 
u; uː uː uː uː uː uː u  skure u  rude u  mule 
y y y y y y y y  fyr y  ry y  syv  
y; yː yː yː yː yː yː y  hyre y  rype y  ymer 

ø ø ø ø ø — ø ø  slør — ø  øst 
y  kyst 

ø; øː øː øː øː — øː ø  sløre — ø  øse 

Ø œ œ œ  — ø œ — 
ø  røst 
y  ryst ø  søn 

Ø; œː œː œ ː — øː œː — ø  røbe ø  høne 

C ɶ ɶ ɶ  œ ø 
œ 

— ø  hørm ø  vrøvl 
ø  rømme 

— 

C; ɶː ɶː ɶ ː œː — — ø  gøre — — 
                                                
80 /eː/ og /ɛː/ skelnes ikke efter /r/ (Grønnum 2005: 419) 
81 Undtagelsen otte med 〈o〉 og [ɔː] er enkeltstående. 
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BILAG 4 

H. C. Andersens „Vanddråben“ anvendt ved mundtlig eksamen 
 

Du kender da sagtens et forstørrelsesglas, sådan et rundt brilleglas, der gør alting hundrede 
gange større, end det er? Når man tager og holder det for øjet og ser på en vanddråbe ude 
fra dammen, så ser man over tusinde underlige dyr, som man ellers aldrig ser i vandet, men 
de er der, og det er virkeligt. Det ser næsten ud, som en hel tallerken fuld af rejer, der 
springer mellem hverandre, og de er så glubende, de river arme og ben, ender og kanter af 
hverandre, og dog er de glade og fornøjede, på deres måde. 

Nu var der engang en gammel mand, som alle folk kaldte Krible-Krable, for det hed han. 
Han ville altid have det bedste ud af enhver ting, og når det slet ikke ville gå, så tog han det 
med trolddom. 

Nu sidder han en dag og holder sit forstørrelsesglas for øjet og ser på en vanddråbe, der var 
taget ude fra en pyt vand i grøften. Nej, hvor det kriblede og krablede der! Alle de tusinde 
smådyr hoppede og sprang, trak i hverandre og åd af hverandre. 

„Ja, men det er jo afskyeligt!“ sagde gamle Krible-Krable, „kan man ikke få dem til at leve i 
fred og ro og hver passe sit!“ og han tænkte og tænkte, men det ville ikke gå, og så måtte 
han trolde. „Jeg må give dem kulør, at de kunne blive tydelige!“ sagde han, og så hældte 
han ligesom en lille dråbe rød vin i vanddråben, men det var hekseblod, den allerfineste 
slags til to skilling; og så blev alle de underlige dyr rosenrøde over hele kroppen, det så ud 
som en hel by af nøgne vildmænd. 

„Hvad har du der?“ spurgte en anden gammel trold, som ikke havde navn, og det var just 
det fine ved ham. 

„Ja, kan du gætte, hvad det er,“ sagde Krible-Krable, „så skal jeg forære dig det; men det er 
ikke let at finde ud, når man ikke ved det!“ 

Og trolden, som intet navn havde, så igennem forstørrelsesglasset. Det så virkelig ud som 
en hel by, hvor alle mennesker løb om uden klæder! Det var gyseligt, men endnu mere 
gyseligt at se hvor den ene puffede og stødte den anden, hvor de nippedes og nappedes, bed 
hinanden og trak hinanden frem. Hvad der var nederst skulle øverst, og hvad der var øverst 
skulle nederst! „Se! se! Hans ben er længere end mit! Baf! Væk med det! der er en, som har 
en lille knop bag øret, en lille uskyldig knop, men den piner ham, og så skal den pine 
mere!“ og de hakkede i den, og de trak i ham, og de åd ham for den lille knops skyld. Der 
sad en så stille som en lille jomfru og ønskede alene fred og rolighed, men så skulle 
jomfruen frem, og de trak i hende, og de sled i hende, og de åd hende! 

„Det er overordentlig morsomt!“ sagde trolden. 

„Ja, men hvad tror du, det er?“ spurgte Krible-Krable. „Kan du finde det ud?“ 
„Det er da godt at se!“ sagde den anden, „det er jo København eller en anden stor by, de 
ligner alle sammen hinanden. En stor by er det!“ 

„Det er grøftevand!“ sagde Krible-Krable. 

Kilde: http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/troldekort/vandraaben.htm.  
Det trykte eventyr står i Eventyr Bind 2 (se Arkiv for Dansk Litteraturs hjemmeside: 
http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.xsql?p_udg_id=95&p_sidenr=5&hist=udg&nnoc=adl_pub) 
Hentet d. 29.3.2011. 
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