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Abstrakt 

Ifølge observationer af Grønnum og Basbøll er der sket en ekspansion af stødets forekomst, 
hvor ord som ikke tidligere har haft stød er begyndt at få det. Disse nye stød forekommer både 
under kendte betingelser og nye betingelser. Formålet med denne opgave er at undersøge om 
stødforekomsten i københavnsk rigsmål er blevet forandret i retning mod flere stød. Dette 
undersøges gennem at analysere forekomsten af nye stød i et materiale bestående af indspil-
ninger fra otte forskellige talere, hentede fra radioprogrammer og podcasts udgivet mellem 
2018 og 2020. Konklusionen er at der ses en tendens til en forandring i stødets forekomst i 
retning mod flere stød, men ud fra dette materiale er denne forandring stadig i et tidligt stadie. 
Der ses en forandring mod flere stød i forhold til at ord som ikke tidligere havde stød fore-
kommer med stød, men i forhold til andelen ord med stød generelt kan der ikke drages nogle 
konklusioner. Mængden materiale i denne undersøgelse er for begrænset til at der kan gives et 
ordentligt billede af forandringen.  
 
Nøgleord: Udtale, fonetik, fonologi, stød, sprogforandring, dansk, københavnsk rigsmål, nye 
stød i dansk, endelsers produktivitet, ikke-stødprincippet (the non-stød principle). 
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1 Indledning  

De nordiske sprog dansk, norsk og svensk har alle karakteristiske prosodiske fænomener, hvil-
ket er stødet i dansk og ordaccenterne i norsk og svensk (Riad 2000:261). I grove træk har ord 
med akut accent i norsk og svensk stød i dansk, og ord med grav accent har ikke stød. Dog er 
der visse forskelle i betingelserne for forekomsten af stødet i dansk og ordaccenterne i norsk og 
svensk. For eksempel er stødet knyttet til stavelser, hvorimod ordaccenterne er knyttet til ord. 
Derudover kan enstavede ord i dansk enten have stød eller være stødløse, hvorimod enstavede 
ord i norsk og svensk altid har akut accent (Grønnum 2005:216). Stødet og ordaccenterne har 
også det til fælles, at de begge er betydningsadskillende. Dog findes der kun et begrænset antal 
minimale ordpar for ordaccenterne i svensk (Gooskens & Kürschner 2010:84)  

Det danske stød har i alt tre forskellige funktioner. Det er som nævnt betydnings-
adskillende, hvilket vil sige at det kan adskille betydninger som i for eksempel maler (vb) og 
maler (sb).  Stødet kan også signalere et ords struktur, det vil sige dets morfologiske opbygning, 
som i for eksempel tanke-n (noget man tænker) og tank-en (benzintank). Derudover kan stødet 
også være en vigtig identitetsmarkør for talerne (Basbøll 2005:463). Ikke alle danskere har stød 
i deres sprog, eftersom stødet ikke findes i alle danske dialekter. Det forekommer ”groft set 
ikke syd for en linje fra Rømø via Fåborg til Nyborg og videre over den sydlige spids af 
Sjælland til Præstø” (Grønnum 2005:214–215). I Figur 1 ses denne linje, som kaldes 
stødgrænsen, markeret på et kort over Danmark. I de dialekter som har stød, har det ikke 
nødvendigvis samme forekomst som i Københavnsk rigsmål (Grønnum 2005:214–215). 

Figur 1. Kort over Danmark som illustrerer stødgrænsen. Stødet forekommer groft set ikke syd for den 
grå linje. Fra Quist (2016).  

Stødet er ifølge Grønnum (2005:217) ”en kompliceret størrelse, både fonetisk og fonologisk”. 
Det er ikke helt enkelt at beskrive hvilke ord som har stød og hvilke som ikke har. Derudover 
virker brugen til at være under forandring. På trods af at mange dialektale talere ikke har nogen 
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systematisk brug af stød i deres sprog, og at stødet har en meget kompleks distribution, ser 
stødet ikke ud til at være ved at forsvinde. Tværtimod øger anvendelsen af stødet, specielt blandt 
yngre talere (Basbøll 2008:182). Ifølge Grønnum og Basbøll (2009:29–31) er der under de 
seneste år sket ”et kraftigt skred i stødforekomsten i retning mod flere stød”. De beskriver to 
typer af nye stød: nye stød under kendte betingelser og nye stød under nye betingelser. De nye 
stød under kendte betingelser er typer af ord der i forvejen skulle forventes at have stød, men 
som tidligere har udgjort stødløse undtagelser, som nu får stød. De nye stød under nye betin-
gelser er derimod stød som forekommer hvor det ikke skulle forventes eller ikke burde fore-
komme (Grønnum & Basbøll 2009, 2012). Grønnum og Basbøll afslutter artiklen Danish stød 
– Towards simpler structural principles? (2012:44) med at pointere, at deres data er begrænset 
og at det på daværende tidspunkt er for tidligt for andet end at formulere hypoteser og pege på 
tendenser. Den omtalte artikel publiceredes for otte år siden og spørgsmålet er derfor hvordan 
denne udvikling ser ud i dag. Er anvendelsen af stødet steget? Giver en analyse af stødets fore-
komst i et nyere talesprogsmateriale samme billede af udviklingen, som det Grønnum og 
Basbøll præsenterer? Er forandringen kommet langt nok til at det kan lade sig gøre at se 
strukturelle forandringer i stødets forekomst? Målet med denne opgave er at give et bidrag til 
hvordan stødets forekomst ser ud i dag, med fokus på nye stød.  

1.1 Formål og problemformuleringer  
Formålet med denne opgave er at undersøge om stødforekomsten i københavnsk rigsmål er 
blevet forandret i retning mod flere stød. Dette undersøges gennem at svare på følgende 
problemformuleringer:  

- I hvilken udstrækning forekommer der nye stød i materialet? 
- Hvordan indvirker ikke-sproglige variabler på forekomsten af nye stød? 

1.2 Opgavens disposition 
Efter denne indledning vil jeg i kapitel to redegøre kort for sprogforandring og variation, hvor-
under de ikke-sproglige variabler som indgår i undersøgelsen præsenteres. Dernæst følger i 
kapitel tre en teoretisk gennemgang af stødet i dansk. Først redegøres alment for stødet og dets 
funktion, hvorefter relevante termer defineres. Derefter følger en redegørelse for stødets fore-
komst, hvorunder blandt andet Basbølls model for endelsers produktivitet og ikke-
stødprincippet vil blive præsenteret. Derpå følger en præsentation af nye stød i dansk, som er 
blevet observeret af Grønnum og Basbøll. I kapitel fire behandles undersøgelsens materiale og 
metode. Efterfølgende præsenteres undersøgelsens resultat i kapitel fem. Her gives først en 
gennemgang af det overgripende resultat, hvorefter forekomsten af nye stød under kendte betin-
gelser præsenteres. I forbindelse med de nye stød under kendte betingelser præsenteres også 
resultatet for de ikke-sproglige variablers indvirkning på forekomsten af nye stød. Derefter 
præsenteres resultatet for forekomsten af nye stød under nye betingelser. Afslutningsvis disku-
teres resultatet i kapitel seks. 
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2 Sprogforandring og variation  
I denne opgave er formålet som sagt at undersøge forandringer i stødets forekomst. Dette gøres 
bland andet gennem at undersøge hvordan forekomsten af nye stød varierer for forskellige grup-
per af talere. At brugen af en vis udtale varierer er en forudsætning for at et sprog skal kunne 
forandres (Sundgren 2013:77). En sprogforandring sker ikke med samme tempo over hele 
forløbet. Forløbet kan beskrives som en så kaldt s-kurve, hvor forandringen går langsomt i 
starten og den nye udtale kun forekommer i nogle få frekvente ord. Derefter går forandringen 
hurtigere og den nye udtale spreder sig til flere ord. Når forandringen er ved at nå sit slut, går 
spredningen igen langsomt (Sundgren 2004:43).  

Sprogforandringer kan havde sproglige og ikke-sproglige forklaringer (Sundgren 
2004:41). Ifølge Sundgren (2013:116) er det ”inte inomspråkliga förhållanden som 
uttalslättnader eller systemenhetlighet som driver fram språkförändringarna, utan 
utomspråkliga, sociala faktorer”. I det følgende vil de ikke-sproglige faktorer som er relevante 
for denne undersøgelse blive gennemgået.  

Alder, køn og socialklasse er traditionelle sociolingvistiske inddelingskategorier (Wenner 
2010:27) og er stort set altid blevet anvendt i standardsprogsundersøgelser i Labovs efter-
følgelse (Sundgren 2013:85). I Basbølls og Grønnums beskrivelser af stødet fremgår det ikke 
at stødet skulle variere i forhold til køn eller socialklasse. Deres beskrivelser er på den anden 
side fonologiske og ikke sociolingvistiske. Fokus for denne undersøgelse er også i størst grad 
på de fonologiske aspekter, men for at undersøge om der ses en forandring i anvendelsen af 
stødet, undersøges stødforekomsten også ud fra de ikke-sproglige variabler alder og køn.  

Ifølge Basbøll (2008:182) øger anvendelsen af stødet specielt blandt yngre talere. Dette 
stemmer overens med andre undersøgelser af sprogforandringer, som viser at det ofte er yngre 
talere som går forrest i sprogforandringer. For eksempel viste Sundgrens undersøgelse af varia-
tion og forandring i Eskilstuna en tendens til at de største forandringer skete i de yngste alders-
grupper (Sundgren 2004:158). Anledningen til at yngre talere er mere tilbøjelige til at tilegne 
sig sproglige forandringer menes at være at ældre taleres sprogbrug er mere stabil. Der er dog 
delte meninger om hvor stabil en talers sprog er gennem livet. ”Många har försökt att sätta en 
åldersgräns för när språket är så pass stabilt att det inte påverkas nämnvärt av omgivningen” 
(Wenner 2010:28). Dette betyder dog ikke nødvendigvis at ældre taleres sprog forbliver stabil 
fra en vis alder. Sundgren (2004:159) pointerer at ældre talere også kan forandre sit sprog.  
Ifølge Trudgill (citeret efter Wenner 2010:28) kan en taler, som hører en anden udtale end den 
han eller hun er vant til tilstrækkeligt ofte, så småt begynde at synes at den nye udtale lyder 
mere naturligt. På den måde kan også ældre talere, som hører en vis forandring tilstrækkeligt 
ofte, tage sprogforandringer til sig (Wenner 2010:28). 

Den anden ikke-sproglige faktor som indgår i undersøgelsen er som sagt køn. Ifølge 
Nordberg (citeret efter Wenner 2010:29) er sproglige forskelle mellem kønnene ”så generella 
att de kan användas som ett kriterium för att bestämma vilka former som är stigmatiserade och 
vilka som har prestige i ett visst språksamhälle”. Det er et generelt mønster at kvinder i højere 
grad anvender sig af standardformer end mænd. I den ovennævnte undersøgelse af Sundgren 
sås det også at kvinderne gennem tiden i gennemsnit havde øget sin anvendelse af standardtræk 
mere end mændene (Sundgren 2004:161). Wenner påpeger at det på baggrund af kvinders 
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højere andel af standardformer plejer at fremføres at det normalt er kvinder der introducerer 
nye prestigevarianter (Wenner 2010:29).  

I en undersøgelse af stød i frekvente småord som de, du, endnu, I, nu og vi i sjællandsk 
regionalsprog af Kristensen og Jørgensen (1989) kunne der ikke ses noget tydeligt mønster i 
stødets interindividuelle variation. Muligvis kunne der ses en lille forskel mellem kønnene. 
Kristensen og Jørgensen (1989:111) noterer at man måske kunne ”påstå at forholdsvis lidt flere 
drenge end piger har stødet”. Dette skulle kunne tolkes som en tendens til at drenge har flere 
stød i sit sprog end piger. I dette tilfælde er stødet i ordene dog et dialektalt træk, og standard-
sproget har ikke stød i disse ord. En anden tolkning kan derfor også være at drengene i lidt 
større grad end pigerne anvender den dialektale udtale, hvilket stemmer overens med antagelsen 
om at kvinder tenderer at anvende standardformer i højere grad.  

Det er i skrivende stund ikke lykkes at finde undersøgelser som siger noget om køns-
forskelle i forhold til anvendelsen af stød, hvor stødet vel og mærke ikke undersøges som et 
dialektalt træk. Men hvis man antager at det ofte er kvinder som introducerer nye prestige-
varianter, skulle det muligvis kunne forventes at kvinderne også i højere grad anvender de nye 
stød.  

3 Teoretisk baggrund om stødet 

I dette kapitel præsenteres en teoretisk baggrund om stødet. Først gives en overgripende 
gennemgang af stødet i dansk og dets funktion, hvorunder termer som er relevante for gennem-
gangen af stødets forekomst defineres (afsnit 3.1). Derefter redegøres for stødets forekomst 
(afsnit 3.2), hvorunder der redegøres for endelsers produktivitet og fonologiske domæner i ord-
struktur (afsnit 3.2.1), ikke-stødprincippet (afsnit 3.2.2), stød i bøjninger og afledninger (afsnit 
3.2.3), stød i sammensatte ord (afsnit 3.2.4) samt leksikaliseret stød/ikke-stød (afsnit 3.2.5). 
Derpå følger afsnittet Nye stød i dansk (afsnit 3.3), hvor Grønnum og Basbølls tidligere obser-
vationer af ekspansionen af stødets forekomst præsenteres, dels nye stød under kendte betin-
gelser (afsnit 3.3.1) og dels nye stød under nye betingelser (3.3.2). Afslutningsvis sammenfattes 
gennemgangen af den teoretiske baggrund for stødet i afsnit 3.4.  

3.1 Stødet i dansk  
Stødet i dansk har som tidligere nævnt tre funktioner: det kan være betydningsadskillende, et 
signal for ordets morfologiske opbygning og det kan have en sociolingvistisk funktion. At stø-
det er betydningsadskillende, vil sige at det anvendes til at adskille ord som for eksempel maler 
(sb) [ˈmaːlʌ], maler (vb) [ˈmaːˀlʌ]; tanken (noget man tænker) [ˈtɑŋgən], tanken (benzintank) 
[ˈtɑŋˀgən]. Ud over at stødet, eller fraværet af stød, adskiller to forskellige ords betydning, er 
det også et signal for ordenes morfologiske opbygning.  

(1)     [ˈtɑŋgən] tanke-n 
          [ˈtɑŋˀgən] tank-en 
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I eksempel (1) adskiller stødet ikke bare de to forskellige betydninger, det signalerer også om 
ordets stamme består af en eller to stavelser. Når tanken ikke har noget stød, signalerer det at 
stammen er flerstavet og morfemgrænsen er således tanke-n. Når det derimod har stød er stam-
men enstavet og morfemgrænsen er da tank-en. 

Derudover fremgår det også i litteraturen, at stødet har en sociolingvistisk funktion. Ifølge 
Basbøll (2005:463) kan stødet anvendes til at markere lingvistisk identitet: ”Deviations in the 
manifestation and distribution of stød is something speakers of Standard Danish often notice 
(even though the average speaker cannot describe it properly from a linguistic point of view)”. 
Eftersom stødet ikke har samme forekomst alle steder i Danmark kan den sociolingvistiske 
funktion også bestå i at stødet, eller mangel på stød, kan markere geografisk tilhørighed 
(Grønnum & Basbøll 2012). Foruden det ovenstående kommenteres den sociolingvistiske funk-
tion dog ikke nærmere i litteraturen.  

Til trods for at stødet kan virke som en unødvendig kompleksitet i sproget og at mange 
talere i det sydlige Danmark ikke har noget stød i deres sprog, lader det ikke til at forsvinde. At 
stødet både har en betydningsadskillende funktion, er et signal for ordets morfologiske op-
bygning og kan have en sociolingvistisk funktion, kan ifølge Basbøll være anledningen til at 
stødet ikke forsvinder i dansk (Basbøll 2005:148).  

Men hvad er det danske stød egentlig? Rent fonetisk er stødet en laryngalisering, hvilket 
er en uregelmæssighed i stemmelæbesvingningerne som giver en form for knirkestemme. Der-
for kan stødet kun forekomme i stemte lyde, altså i vokaler og sonore konsonanter (Grønnum 
2005:62). Denne laryngalisering beskrives af Grønnum og Basbøll (2007:199–200) som en 
”ballistic gesture which, minimally, makes for a slightly compressed voice quality, at one end 
of a continuum, and, maximally, creates a distinctly creaky voice at the other.” Ved emfase kan 
stødet til og med være en fuldstændig glottal lukning. Stødets akustiske egenskaber, timing og 
længde kan altså variere i stor grad, både fra taler til taler, men også hos en og samme taler 
(Grønnum & Basbøll 2007:199–200). Den store variation i stødets akustiske egenskaber be-
kræftedes i en undersøgelse af forandringer i stemmekvaliteten i ord med stød, som viste at 
”equally distinct realizations of stød can show such a bewildering variation in its acoustic 
presence” (Hansen 2018:25). Eftersom stødet er en laryngalisering kan dets forekomst ofte ses 
på lydbølgens svingninger. Dog kan et tydeligt hørbart stød også forekomme uden noget tyde-
ligt ændret svingningsmønster (Grønnum 2005:215-216). I Figur 2 ses der et eksempel på hvor-
dan stødet kan forekomme uden noget tydeligt ændret svingningsmønster. De to nederste lyd-
bølger i figuren viser en vokal udtalt med stød, hvor stødet kun er synligt i den midterste lyd-
bølges svingningsmønster. Det er altså ikke altid muligt at bedømme om et ord udtales med 
stød ud fra lydbølgens svingningsmønster. 
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Figur 2. Lydbølge fra vokalen [ɛː]. Øverste lydbølge viser vokalen udtalt uden stød. Midterste og 
nederste lydbølge viser vokalen udtalt med stød, med synligt stød respektive ikke synligt stød. Pilen 
markerer stødets begyndelse. Baseret på illustration fra Grønnum (2005:215).  

Stødet i dansk er produktivt. Det forekommer i ord hvor det ikke kan have forekommet til at 
starte med, for eksempel i udenlandske navne som Mozart og Brahms (Grønnum & Basbøll 
2007:200–201). Et andet eksempel på stødets produktivitet er pluralformen af navnet Clinton, 
som på dansk udtales [ˈklentʌn]. Om navnet bøjes i plural, Clintonner, får det stød og udtales 
dermed [ˈklenˌtʌnˀʌ] (Basbøll 2005:265). 

Stødet har en særdeles kompleks grammatisk distribution (Basbøll 2005:24), og det er der-
med ikke helt enkelt at beskrive hvilke ord som har stød og hvilke som ikke har. Der findes dog 
regler for hvilke stavelser som kan have stød, og det er muligt at formulere regler for hvornår 
disse stavelser har stød – eller snarere hvornår de ikke har – baseret på generaliseringer. Beskri-
velsen af stødet og dets forekomst i denne opgave er baseret på beskrivelser af Grønnum og 
Basbøll (Basbøll 2003, 2005, Grønnum 2005, Grønnum & Basbøll 2007, 2009, 2012). Deres 
beskrivelser gælder for stødets distribution i københavnsk rigsmål. Følgelig gælder beskri-
velsen af stødets forekomst i denne opgave også kun for københavnsk rigsmål. 

Inden en gennemgang af reglerne for stødets forekomst eller fravær følger her nogle termer 
som vil blive anvendt i dette kapitel. En af disse termer er sonor konsonant, eller sonorant. At 
en konsonant er sonor har at gøre med hvordan konsonanten dannes. Sonoritet er en egenskab 
hos vokaler, halvvokaler, likvider og nasaler, hvor ”stämläpparna intar läge för fonotation och 
utandningsluften inte möter något så kraftigt hinder att fonotation försvåras eller turbulent brus 
uppstår” (Engstrand 2004:340). En forsimplet forklaring er at de sonore lyde er dem man kan 
”synge” på (Kristiansen 2006:80). En obstruent er modsætningen til en sonorant. Obstruent er 
altså en samlet betegnelse for alle fonemer som ikke er sonorante, det vil sige klusiler, frikativer 
og affrikater (Engstrand 2004:335). En konsonant er altså enten en sonorant eller en obstruent. 
Yderligere en relevant term er stødbasis. At en stavelse har stødbasis vil sige at den opfylder 
de betingelser som kræves for at stød skal kunne forekomme. Disse betingelser vil blive 
behandlet i afsnit 3.2.  
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3.2 Stødets forekomst 
For at en stavelse kan have stød skal den have stødbasis. For at have stødbasis skal en stavelse 
opfylde to vilkår; for det første skal stavelsen have enten en lang vokal eller en kort vokal fulgt 
af en sonor konsonant, og for det andet skal stavelsen være betonet, det vil sige have enten 
hovedtryk eller bitryk (Basbøll 2005:277). En stavelse som har en lang vokal eller en kort vokal 
efterfulgt af en sonor konsonant, og som dermed kan have stød, kaldes en tung stavelse1. En 
stavelse med en kort vokal eller en kort vokal fulgt af en obstruent, og som dermed ikke kan 
have stød, kaldes en let stavelse2 (Grønnum 2005:216). Kort sagt skal en stavelse altså være en 
tung, betonet stavelse for at have stødbasis.  

Det er dog ikke alle stavelser med stødbasis som har stød. Stødbasis afgør om en stavelse 
kan have stød. Det siger imidlertid ikke noget om hvorvidt stavelsen rent faktisk har stød. 
Basbøll har opstillet en model som gør det muligt at give en mere simpel redegørelse for stødets 
komplicerede distribution (Basbøll 2005:266–267). I denne model fremhæver Basbøll (2005, 
2003) to betingelser for stødets forekomst. For det første bliver det langt mere simpelt at gene-
ralisere stødets distribution om man sætter principper for dets fravær, i stedet for dets tilstede-
værelse. Dermed bliver det interessante spørgsmål hvornår en tung, betonet stavelse ikke har 
stød, hvilket kan redegøres for med hjælp af ikke-stødprincippet (the Non-stød principle). For 
det andet hænger stødets fravær eller forekomst i bøjede og afledte ord sammen med endel-
sernes grad af produktivitet. Disse to betingelser præsenteres i de efterfølgende afsnit. 

3.2.1 Endelsers produktivitet  

Hvornår en tung, betonet stavelse ikke har stød beskrives med hjælp af ikke-stødprincippet. I 
dette princip indgår begreberne minord og grundord, som er fonologiske domæner i ordstruk-
turen. Disse domæner hænger sammen med endelsers grad af produktivitet. Inden gennem-
gangen af ikke-stødprincippet følger derfor først en gennemgang af gradueringen af endelsers 
produktivitet samt de tre domæner i ordstrukturen for usammensatte ord: minord, grundord og 
maxord. Endelsers produktivitet har også betydning for stød i bøjede og afledte ord.  

En endelses produktivitet afgør hvilket omfang den kan føjes til nye ord. I dansk kan man 
opdele bøjnings- og afledningsendelser i tre forskellige grader af produktivitet: fuldproduktive 
endelser (FPE), semiproduktive endelser (SPE), og uproduktive endelser (UPE). Ifølge 
Basbølls model er fuldproduktive endelser additive både semantisk og fonologisk, og har en 
høj grad af transparens, hvilket vil sige at endelsen er ”løst knyttet” til ordet. Endelser med lav 
produktivitet er derimod mere som leksikaliseringer (Basbøll 2005:357).  

En fuldproduktiv endelse er en endelse som kan føjes til nye ord. Denne gruppe af endelser 
består af endelser med den højeste grad af produktivitet. De føjes altid til normale ordformer, 
der kan stå alene uden endelsen. En FPE er for eksempel bøjningsendelsen -ede i verbet elskede 
(Basbøll 2003:9). Se Bilag 1 for en oversigt over de fuldproduktive endelser i dansk. 

 
1 Svarer til bimorisk stavelse hos Basbøll (2005).  
2 Svarer til monomorisk stavelse hos Basbøll (2005).  
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En uproduktiv endelse kan, i modsætning til en fuldproduktiv endelse, ikke føjes til nye 
ord. UPE kan heller ikke føjes til verber eller komplekse ord (Grønnum 2005:219). Denne 
gruppe består af endelser med den laveste grad af produktivitet (Basbøll 2003:10).  

Endelser som hverken består af den højeste eller den laveste grad af produktivitet er semi-
produktive. Nogle af de semiproduktive endelser kan for eksempel føjes til nye ord, men i mod-
sætning til FPE føjes SPE ikke altid til normale ordformer, som kan stå alene uden endelsen. 
En SPE er for eksempel infinitivendelsen -e i ordet hamstre, hvis stamme hamstr ender på en 
konsonantgruppe som ikke er mulig ordfinalt i dansk (Grønnum 2005:219). SPE kan også være 
endelser som kun føjes til en begrænset gruppe af nye ord (Basbøll 2003:9). En oversigt over 
de semiproduktive og uproduktive endelser kan ses i Bilag 2. 

Ud fra denne inddeling af endelser efter produktivitet kan usammensatte ords struktur deles 
ind i tre domæner: minord, grundord og maxord. De tre domæners struktur kan illustreres som 
i Figur 3. Minord og grundord er leksikale domæner, hvorimod maxord er et postleksikalt do-
mæne (Basbøll 2003:12).  

Figur 3. Fonologiske domæner i ordstrukturen. Den inderste parentes i øverste linje dækker over minor-
det, klammerne dækker over grundordet og tuborgklammerne dækker over maxordet. Fra Basbøll 
(2003:12).    

Som det kan ses i figuren, er det første domæne minordet, hvilket er den mindste mulige selv-
stændige ordform. Et ord som består af en simplex-stamme (min-stem) og en UPE udgør et 
minord, men et minord kan også udgøres af en simplex-stamme alene, om dette er en mulig 
selvstændig ordform. For eksempel er hus et minord selvom det ikke har nogen UPE. Huse er 
også et minord eftersom det består af en simplex-stamme, hus, og en UPE, -e. En simplex-
stamme er den mindste mulige stamme. Denne stamme er ikke altid en mulig selvstændig ord-
form. Domænet over minordet er grundordet (Basic Word). Om en SPE føjes til minordet udgør 
det et grundord. Et grundord med en FPE udgør et maxord (Grønnum 2005:217-219, Basbøll 
2003:10-12). Dog kan et minord selvstændigt udgøre både et grundord og et maxord, ligesom 
et selvstændigt grundord kan udgøre et maxord. Et grundord skal altså ikke have en SPE for at 
være et grundord, og et maxord skal ikke have en FPE for at være et maxord. Derimod kan et 
ord med en FPE kun være et maxord. Dette skal forstås som at endelser som er SPE respektive 
FPE hører til i domænerne grundord respektive maxord. Et ord skal altså ikke have en FPE for 
at være et maxord, men et ord med en FPE kan ikke være et grundord. For eksempel udgør 
substantivet danse (pl) både et minord, et grundord og et maxord.  Ordstrukturen for danse (pl) 
ses illustreret i Figur 4. Om simplex-stammen dans (sb/vb imp) forekommer selvstændigt er 
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det også både et minord, et grundord og et maxord. Ordet danse (vb) er derimod et grundord 
og et maxord, men ikke et minord, eftersom infinitivendelsen -e er semiproduktiv.  
 

Figur 4. Domænerne i ordstrukturen for danse (pl).  

For at tydeliggøre ordstrukturen og de tre domæner følger her et eksempel indeholdende både 
en SPE og en FPE. I Figur 5 illustreres ordstrukturen for ordet danser (vb). I danser (vb) er 
simplex-stammen dans. Ordet har ingen UPE og minordet er dermed også dans. Den semipro-
duktive endelse -e føjes til minordet og grundordet bliver dermed danse. Når den FPE -r føjes 
til grundordet danse får vi maxordet danser.  
 

Figur 5. Domænerne i ordstrukturen for danser (vb). 

Inddelingen af endelserne i produktivitetsgrader fremstår ikke altid helt systematisk. Nogle af 
de fuldproduktive endelser kan i nogle tilfælde forekomme som uproduktive endelser, selv om 
det er samme grammatiske funktion (Basbøll 2005:420). For eksempel er pluralisendelsen -er 
fuldproduktiv, ”men til visse enstavede leksemer knytter den sig alligevel så tæt at den danner 
minord med det” (Grønnum 2005:230–231). Dette skyldes, at nogle fuldproduktive endelser 
gennem tiden er blevet leksikaliserede i visse ord, og derfor ikke længere kan adskilles tydeligt 
fra stammen (Basbøll 2005:420). 
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3.2.2 Ikke-stødprincippet  

Hvilke tunge, betonede stavelser som ikke har stød beskrives som nævnt med hjælp af ikke-
stødprincippet (the Non-stød principle), som lyder:  

1. Den næstsidste stavelse i minordet er stødløs 
2. En enstavet stamme foran en syllabisk endelse i grundordet er stødløs (Basbøll 

2005:380) 

Dette princip gælder altså kun for domænerne minord og grundord. Følgelig har alle tunge 
stavelser, som er betonede, stød, med mindre de omfattes af ikke-stødprincippet. Stød-
forekomster som ikke følger dette princip er leksikaliserede (Grønnum 2005:220). Et ord kan 
altså være leksikalt specificeret for stød eller ikke-stød. Leksikaliseret stød vil blive gennem-
gået nærmere i afsnit 3.2.5. 

For at undgå forvirring skal det påpeges at ikke-stødprincippet ikke har nogen indvirkning 
på enstavede leksemer3. Enstavede leksemer med stødbasis har altså altid stød, med mindre de 
er leksikaliserede uden. 

3.2.3 Stød i bøjninger og afledninger 

Stødet i bøjninger og afledninger afhænger som sagt af endelsens produktivitet. Præfikser har 
derimod ikke nogen betydelse for leksemers stødforhold. Derudover er det kun endelser som 
kan udgøre en stavelse der er relevante4 (Grønnum 2005:228–230). Det spiller ingen større rolle 
om der er tale om bøjningsendelser eller afledningsendelser, med undtagelse af betonede 
afledningsendelser. Betonede afledningsendelser kan gøre leksemet ubetonet, hvilket gør at det 
ikke længere kan have stød (Grønnum 2005:228).  

Eftersom ikke-stødprincippet kun er gældende for grundord og minord påvirker fuldt pro-
duktive endelser ikke leksemets stød, idet et leksem med en FPE kun kan udgøre maxord. Hvor-
vidt semiproduktive endelser påvirker leksemets stød kommer an på om stammen er en- eller 
flerstavet. Kun enstavede stammer mister deres stød foran en SPE (jf. ikke-stødprincippets an-
den regel) (Grønnum & Basbøll 2012:38). De uproduktive endelser påvirker leksemets stød, 
eftersom de er fonologisk integrerede i leksemet, hvilket vil sige at de ”smelter sammen med” 
leksemet (Grønnum 2005:219). Eftersom UPE på denne måde er en del af leksemet påvirker 
det leksemer med stød på sidste stavelse, da denne stavelse nu er den næstsidste, og derfor ikke 
kan have stød ifølge ikke-stødprincippets første regel. Der er dog enkelte af de uproduktive 
endelser som ikke følger ikke-stødprincippet. Grønnum (2005:236) skriver at for eksempel 
fyldest [ˈfylˀəsd] og længde [ˈlɛŋˀdə] er tostavede minord og dermed burde være stødløse. De 
har imidlertid stød og det antages derfor at ordene er leksikaliserede med stød. Dette vil som 
tidligere nævnt blive gennemgået nærmere i afsnit 3.2.5.  

Som det nævntes i afsnit 3.2.1 kan fuldproduktive endelser i nogle tilfælde være leksika-
liserede i forbindelse med visse ord og kan derfor forekomme som SPE eller UPE i disse fald. 

 
3 Et enstavet leksem udgør altid et minord og eftersom leksemets eneste stavelse også er den sidste bliver det 
ikke stødløst af ikke-stødprincippets første regel, da dette gælder næstsidste stavelse.  
4 Med undtagelse for endelsen -r.  
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Et sådant tilfælde er for eksempel substantiver i bestemt form singularis, hvor bøjnings-
endelserne -en og -et er fuldproduktive endelser og derfor ikke burde påvirke leksemets stød. 
Men leksemer med betoning på sidste stavelse har ifølge Grønnum (2005:231) ”undtagelsesløst 
stød i definit form hvad enten de har stød eller ej i indefinit”. For leksemer med betoning på 
sidste stavelse, hvor stammen har mere end én stavelse kan det altså antages at de ovennævnte 
fuldproduktive endelser er leksikaliserede som SPE. Om der derimod er tale om enstavede 
stammer, som jo hører under leksemer med betoning på sidste stavelse, er endelserne ikke 
leksikaliserede og opfører sig som FPE som de burde.  

I det følgende præsenteres et eksempel på hvordan endelsers produktivitet og ikke-
stødprincippet påvirker forekomsten af stød i praksis. Om vi går tilbage til eksemplet på ord-
strukturen for danser (vb), som præsenteredes i afsnit 3.2.1 i figur 5, ses det at ordet dans er et 
minord. Eftersom dans er et enstavet leksem med en tung stavelse, og ikke-stødprincippet ikke 
indvirker på den tunge stavelse, har ordet stød: [ˈdanˀs]. Danse er et grundord eftersom infinitiv-
endelsen -e er semiproduktiv. Da stammen er enstavet mister ordet ifølge ikke-stødprincippets 
anden regel sit stød: [ˈdansə]. I maxordet danser lægges den fuldproduktive endelse -r til grund-
ordet danse, og eftersom FPE ikke påvirker stødet har danser heller ikke stød: [ˈdansʌ]. Om vi 
i stedet tager maxordet dansen (sb), har det stød. Minordet dans har som bekendt stød, og da 
ordet ikke har nogen semiproduktiv endelse er både minordet og grundordet dans. Eftersom 
endelsen -en er fuldproduktiv påvirker den ikke stødet, og maxordet dansen har dermed også 
stød: [ˈdanˀsən]. Om der i stedet er tale om verbet dansen [ˈdansən] har det ikke stød, eftersom 
grundordet danse ikke har stød.  

3.2.4 Stød i sammensatte ord  

Sammensætning af ord påvirker generelt ikke stødforekomsten i de sammensatte leksemer. Der 
findes dog nogle tilfælde hvor stødet forsvinder i sammensætningens førsteled. Ifølge Grønnum 
og Basbøll (2012:40) mister førsteledet sit stød om det er et enstavet leksem og ”in somewhat 
simplified terms, if this first member is familiar and well-established as such in the language”. 
For eksempel mister sand [ˈsanˀ] stødet i sammensætningen sandkasse [ˈsanˌkasə]. Et første-
leds stød forsvinder også foran fuge-e, som i for eksempel mandetur [ˈmanəˌtuɐ̯ˀ] eller 
hundehus [ˈhunəˌhuːˀs] (mand og hund har ellers normalt stød). Stødet forsvinder derimod ikke 
foran fuge-s, som i for eksempel mandsmod [ˈmanˀsˌmoːˀd] (Grønnum 2005:237). Der findes 
også tilfælde hvor ord får stød ved sammensætning. Hvis andetleddet er et flerstavet verbum 
eller en afledning af et verbum er det normalt at andetleddet i sammensætningen får stød 
(Grønnum & Basbøll 2012:40).  

3.2.5 Leksikaliseret stød/ikke-stød 

Som tidligere nævnt er der nogle ord som har stød, selvom de ikke burde ifølge ikke-
stødprincippet, og ord som ikke har stød, selvom de indeholder en tung, betonet stavelse som 
ikke omfattes af ikke-stødprincippet. Disse ord antages at være leksikaliserede med eller uden 
stød. Dette gælder for eksempel ordet meter [ˈmeːˀdʌ], som er et minord og dermed ikke burde 
have stød på den næstsidste stavelse ifølge ikke-stødprincippets første regel. At nogle ord er 
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leksikaliserede med stød vil sige at de er lagret i leksikon ”med oplysningen om at de har det 
prosodiske træk stød” (Grønnum 2005:209). Leksikon ”er sprogbrugerens interne, mentale 
lager af leksemer med oplysning om deres grammatiske og fonologiske struktur samt de 
leksikalske regler for orddannelse” (Grønnum 2005:209). Det er dog omdiskuteret hvordan 
dette mentale leksikon ser ud og hvor meget det indeholder (Grønnum 2005:209). Hvordan 
dette forholder sig, er imidlertid ikke relevant for denne undersøgelse og vil derfor ikke blive 
diskuteret nærmere.   

Visse ord er altså specificeret i leksikon i forhold til stød eller ikke-stød, hvilket vil sige at 
der både findes leksemer med leksikaliseret stød og leksemer med leksikaliseret ikke-stød. Et 
leksem kan være leksikalt specificeret for stød eller ikke-stød i enkelte former eller i alle former. 
Om et leksem er leksikalt specificeret for stød eller ikke-stød i enkelte former betyder det at det 
opfører sig regelmæssigt (følger ikke-stødprincippet) i visse bøjede eller afledte former. 
Leksemet har altså vekslende stød/ikke-stød. Dette gælder for eksempel leksemet øl [ˈøl], som 
ikke har stød trods at det har stødbasis. I bestemt form singularis, øllen [ˈølˀən], har leksemet 
stød som det burde. Om leksemet derimod er leksikalt specificeret for stød eller ikke-stød i alle 
former gælder denne specificering for alle bøjninger og afledninger af leksemet. Et eksempel 
på et leksem som er leksikalt specificeret for ikke-stød i alle former er vært [ˈvɛɐ̯d]: værten 
[ˈvɛɐ̯dən], værter [ˈvɛɐ̯dʌ], værterne [ˈvɛɐ̯dʌnə], beværte [beˈvɛɐ̯də]5 (Grønnum 2005:220). 
Ifølge Basbøll (2008:155-160) går det at redegøre for alle leksikalt specificerede tilfælde af 
ikke-stød på en måde som gør det muligt at forudsige hvordan leksemet vil opføre sig i forhold 
til stød, det vil sige om det får stød i nogle former eller ikke. Denne redegørelse for leksikalt 
ikke-stød vil ikke blive behandlet yderligere i denne opgave. For en udlægning af dette henvises 
i stedet til Basbøll (2008).  

Efter denne gennemgang af de sproglige betingelser for stødets forekomst vil jeg nu gå 
videre til en præsentation af nye stød i dansk.   

3.3 Nye stød i dansk 
Som tidligere nævnt er stødforekomsten i dansk formodentlig under forandring. Baseret på data 
fra Danmarks radios P1, som Grønnum har samlet ind under en tiårig periode omkring 2000-
tallet, beskriver Grønnum og Basbøll en række eksempler på ekspansionen af stødets forekomst 
(Grønnum & Basbøll 2009, 2012). Disse eksempler på nye stød ses både hvor stødet i forvejen 
kunne forventes at forekomme, det vil sige nye stød under kendte betingelser, men også i ord 
hvor forekomsten ifølge Grønnum og Basbøll (2007:203) er ”unexpected and in disagreement 
with Basbøll’s (2005) model and with all the previous litterature”, det vil sige nye stød under 
nye betingelser. Der er dog udelukkende tale om stød i stavelser med stødbasis. De ”nye betin-
gelser” er stadig inden for rammerne for stødbasis. De nye stød under nye betingelser drejer sig 
altså om ord med stødbasis som ellers skulle forventes ikke at have stød.  

 
5 Ifølge Grønnum udtales beværte uden stød. Dog udtaler jeg selv dette ord med stød. Både udtale med og uden 
stød angives på http://ordnet.dk.  
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3.3.1 Nye stød under kendte betingelser 

De nye stød under kendte betingelser, som Grønnum og Basbøll beskriver, kan deles ind i tre 
kategorier: 

1. Leksemer med kort vokal + /r/ + /p t k f s/  
2. Præsens af tostavede verber som har endelsen -e i infinitiv  
3. Bøjede former af afledningsendelserne -ig/-lig og -ing/-ning 

Den første af de tre kategorier, enstavelsesord og leksemer med tryk på sidste stavelse som har 
fonologisk kort vokal efterfulgt af /r/ efterfulgt af /p t k f s/, er en gruppe af ord som ifølge 
Grønnum og Basbøll er ved at få stød, som for eksempel spark (vb) [ˈsbɑːˀg] og sort (sb) [ˈsɔːˀd] 
(Grønnum & Basbøll 2009:29–30). Denne gruppe af ord vil efterfølgende blive omtalt som 
kategori 1 i teksten. At ordene har fonologisk kort vokal vil sige at det ikke spiller rolle om 
ordene fonetisk har lang vokal som følge af at den korte vokal smelter sammen med det efter-
følgende /r/6 (Grønnum 2005:221). Anledningen til at denne gruppe af ord ikke tidligere have 
stød er at /r/ efter vokal tidligere blev udtalt konsonantisk og var afstemt foran /p t k f s/. Ordene 
havde derfor ikke stødbasis. Når /r/ vokaliseredes til [ɐ̯] efter vokal fik ordene stødbasis, efter-
som afstemningen forsvandt. Nogle af ordene har fået stød siden, men der er ifølge Grønnum 
(2005:223) ”endnu et kraftigt efterslæb af stødløse ord”, som dog mindskes efterhånden. Ifølge 
Grønnum er der en del ord som overvejende er stødløse i hendes generation, som nu over-
vejende har stød hos de unge (Grønnum 2005:223). Ord i denne kategori som ikke har stød kan 
siges at være leksikalt specificerede for ikke-stød, hvor ord i kategorien som har fået stød har 
mistet denne leksikale specificering (Basbøll 2008:157).  

Den næste kategori er præsens af tostavede verber som har endelsen -e i infinitiv. Verber 
som i infinitiv består af to stavelser og har endelsen -e er stødløse. Præsensformerne af disse 
verber burde derfor også være stødløse for fuldproduktive verber (verber med præteritum på     
-ede). Denne gruppe af ord vil efterfølgende blive omtalt som kategori 2 i teksten. En lille 
gruppe af disse verber har alligevel stød i præsens. Ifølge Grønnum og Basbøll har omkring   
15 % af de knap 1 100 verber i denne gruppe stød i præsens, som for eksempel maler [ˈmaːˀlʌ]. 
Andelen ord med stød i præsens i denne gruppe er nu ved at blive større ”jf. f.eks. kæ’ler, sti’ler, 
a’ner […] som tidligere var stødløse” (Grønnum & Basbøll 2009:29–30).  

Den sidste kategori består af ord med bøjede former af afledningsendelserne -ig/-lig og         
-ing/-ning. Endelserne -ig/-lig, -ing/-ning kan have stød når de bøjes, så at for eksempel det 
stødløse ord skabning [ˈsgaːbniŋ] får stød når det bøjes i bestemt form til skabningen 
[ˈsgaːbˌniŋˀən].  Denne gruppe af ord vil efterfølgende blive omtalt som kategori 3 i teksten. 
Ifølge Grønnum er endelserne ubetonede i disse tilfælde, og er således det eneste tilfælde hvor 
stød forekommer i en ubetonet stavelse (Grønnum 2005:236). Der kan dog sættes 
spørgsmålstegn ved om de bøjede endelser virkelig er ubetonede, og i Den store danske 
udtaleordbog, herefter SDU, angives disse endelser også med betoning. Ifølge Grønnum og 
Basbøll (2009:30) bliver stød i disse afledningsendelser ved bøjning stadig mere almindeligt. 
Grønnum mener, at stød er mere frekvent end ikke-stød i denne kategori: ”Det er endnu ikke 
helt obligatorisk selvom det er mit indtryk at stød er meget hyppigere end ikke-stød og vi er 

 
6 Efter fonemerne [ɑ] og [ɔ] assimileres /r/ til vokalen og gør dermed vokalen lang.  
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måske på vej mod en tilstand med obligatorisk stød” (Grønnum 2005:236). Denne kategori 
adskiller sig fra de andre to, da det er endelsen som får stød, og ikke selve stammen. Det er 
derfor mere kompliceret at sige hvorvidt et specifikt ord med en sådan endelse er et nyt stød 
eller ej. 

3.3.2 Nye stød under nye betingelser 

Som tidligere nævnt har Grønnum samlet en mængde eksempler hvor stød forekommer hvor 
det ellers ikke skulle forventes og ikke burde forekomme ifølge reglerne i afsnit 3.2. Disse 
eksempler præsenteres af Grønnum og Basbøll i to artikler (2009, 2012), hvor de diskuterer 
hvad disse nye uventede stødforekomster kan betyde for Basbølls (2003, 2005) model for stø-
dets forekomst.  

En stor del af de eksempler på nye stød under nye betingelser som Grønnum og Basbøll 
(2009:30–31) præsenterer ”har to ting fælles, idet de har endelser, og de har mere end én sta-
velse”. Grønnum og Basbøll resonerer derfor, at det måske kan forholde sig sådan, at grund-
ordets egenskaber er ved at blive generaliseret, så at ikke-stødprincippets anden regel ikke kun 
skulle gælde for grundord. Ikke-stødprincippets anden regel skulle dermed blive at ”foran en 
hvilken som helst endelse er kun enstavelses stammer stødløse” (Grønnum & Basbøll 2009:31). 
Imidlertid præsenterer de også ord med uventede stød, som ikke har endelser, som for eksempel 
embede [ˈɛmˌbeːˀðə] og tørklæde [ˌtøɐ̯ˈklɛːˀðə]. Eftersom den tunge stavelse er næstsidst i 
leksemerne, og de ikke har nogen endelse, burde de ikke have stød. Hvad som dog er fælles for 
disse ord er at de ”ender med en vokal som lydligt ligner en endelse, og pseudo-stammen foran 
denne pseudo-endelse har mere end én stavelse” (Grønnum & Basbøll 2009:31). Dette skulle 
betyde at ikke-stødprincippets anden regel ikke bare skulle gælde foran en hvilken som helst 
endelse, men foran hvilken som helst ordfinal stavelse, som ligner en endelse, en så kaldt 
pseudo-endelse.  

Det vides ikke om disse nye stød under nye betingelser er en pågående forandring i stødets 
forekomst, eller om der er tale om enkeltstående eksempler. Ifølge Grønnum og Basbøll 
(2009:32) kan de nye stød under nye betingelser som de præsenterer betyde, at vi måske er på 
vej mod en forandring af betingelserne for stødets forekomst:  

Vi er måske på vej fra en tilstand hvor ordene behandles i overensstemmelse med deres morfolo-
giske struktur, dvs. hvor opdelingen i leksem / stamme og endelse(r) er afgørende for stødets 
tilstedeværelse eller fravær, hen imod en tilstand der blot identificerer bestemte lyde i ordets slut-
ning og kun friholder tunge stavelser i pseudostammen for stød hvis den består af kun én stavelse 
foran pseudoendelsen. Det vil betyde at flere og flere tunge stavelser får stød, og behovet for at 
formulere principper for fravær af stød derved mindskes. (Grønnum & Basbøll 2009:32)  

Om udtalen med stød i ordene som Grønnum og Basbøll præsenterer skulle blive så pas 
udbredte at de udgør reglen snarere end undtagelsen, skulle det ifølge Grønnum og Basbøll 
(2012:41) demonstrere et behov for en revidering af Basbølls model for stødets forekomst.  
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3.4 Sammenfatning  
I dette kapitel præsenteredes stødet i dansk og dets funktioner (afsnit 3.1). Derudover blev der 
givet en gennemgang af teorien for stødets forekomst (afsnit 3.2), samt tidligere forskning som 
undersøgelsen baseres på (afsnit 3.3). I undersøgelsen bygger analysen af materialet på de tre 
kategorier af nye stød under kendte betingelser, samt de nye stød under nye betingelser. De 
sproglige faktorer for stødets forekomst, særligt ikke-stødprincippet og endelsers produktivitet, 
er især vigtige for analysen af nye stød under nye betingelser.  

4 Materiale og metode 

I dette kapitel præsenteres undersøgelsens materiale og metode. Først redegøres for materialets 
udvalg og udformning (afsnit 4.1). Derefter følger en redegørelse for hvordan materialet bear-
bejdedes og analyseredes (afsnit 4.2). Afslutningsvis diskuteres blandt andet materialets fordele 
og ulemper (afsnit 4.3).  

4.1 Materiale  
Materialet udgøres af otte indspilninger af 900 sekunders tale fra otte forskellige talere. Ind-
spilningerne er hentede fra forskellige radioprogrammer og podcasts, hvilket betyder at jeg ikke 
selv har foretaget nogle indspilninger. Fordele og ulemper ved at anvende et allerede tilgænge-
ligt talesprogsmateriale vil blive diskuteret nærmere i afsnit 4.3. 

Talerne valgtes på baggrund af kriterierne alder, køn, om de var fra København og talte 
københavnsk rigsmål, samt om der fandtes tilgængelige lydfiler med hvad der kan antages at 
være spontan tale. Disse kriterier vil blive gennemgået nærmere i det følgende.  

For at kunne sammenligne yngre og ældre talere, skulle talerne passe aldersmæssigt ind i 
grupperne yngre (25–35 år) eller ældre (65–75 år). At den yngre aldersgruppe ikke var for 
eksempel 15–25 år eller 20–30 år skyldes, at der var for få talere under 30 år, som opfyldte 
samtlige kriterier. Eftersom det var nødvendigt at have kendskab til talernes alder, er alle otte 
talere offentlige personer, for hvilke der findes tilgængelig information om fødselsår. 
Derudover valgtes talerne så at der var lige mange mænd og kvinder i hver aldersgruppe. For 
at stødforekomsten i materialet skulle kunne sammenlignes med Grønnum og Basbølls 
beskrivelser, som præsenteredes i kapitel 3, skulle talerne være fra København og tale 
københavnsk rigsmål, eftersom det er denne varietet som Grønnum og Basbøll udgår fra, når 
de beskriver stødets forekomst. Da jeg ikke kan sikkerstille at talerne har boet i København hele 
deres liv (eftersom informationen ikke findes tilgængelig for alle talere), har jeg gjort en 
bedømmelse af hvorvidt talerne taler københavnsk rigsmål uden andre dialektale afvigelser. Til 
denne bedømmelse har jeg taget hjælp af en anden dansk taler, med kompetence inden for 
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danske dialekter7. For alle talere fandtes der dog information om at de i hvert fald i en periode 
af deres liv havde boet i København. Det sidste kriterie var, at der skulle findes tilgængelige 
lydfiler som kunne downloades, for at de skulle kunne behandles i Praat8. At anvende Praat 
som analyseværktøj gennemgås nærmere i afsnit 4.2.  For at finde lydfiler, som det var muligt 
at downloade, anvendtes Apples podcast-applikation til at søge efter udsendelser med relevante 
talere. Derudover skulle de tilgængelige lydfiler for de relevante talere være nogenlunde samme 
type af udsendelse. Derfor består udsendelserne af samtaler, debatter, talkshows eller 
interviews. For interviewene er det personen der interviewes som indgår i materialet. Alle 
udsendelserne har altså en uformel samtaleagtig karakter og antages at udgøres af spontan tale. 

Søgningen efter talere stoppede når det ønskede antal talere for respektive kategori var 
opnået, hvilket i denne undersøgelse var to. På denne måde undgik jeg en situation hvor jeg var 
nødt til at vælge mellem relevante talere. Det vil sige at udvalget af talere er efter princippet at 
den første taler som opfyldte kriterierne valgtes. Der er altså gjort en formålsrettet udvælgelse.  

På baggrund af disse udvalgsprincipper består materialet af to unge kvinder i aldrene 31 og 
33 år, to unge mænd i aldrene 33 og 34 år, to ældre kvinder i aldrene 64 og 71 år, samt to ældre 
mænd i aldrene 67 og 72 år. Udsendelserne, som anvendes i undersøgelsen, er udgivet mellem 
marts 2018 og februar 2020. Alle talerne er anonymiserede og omtales som Ung kvinde 1, Ung 
kvinde 2 osv. I Bilag 3 ses en oversigt over de valgte talere og udgivelsen for de indgående 
udsendelser.  

Anledningen til at vælge at have to talere i hver gruppe var for at mindske risikoen for at 
individuelle variationer skulle få for stor betydning for resultatet. Med kun to talere er der selv-
følgelig stadig en risiko for dette. Dog er tanken ikke at generalisere resultatet til at være gæl-
dende for en større gruppe af talere.  

For hver taler valgtes de første 900 sekunder fra den nyeste tilgængelige udsendelse. I til-
fælde hvor udsendelsen ikke var lang nok (ikke indeholdte 900 sekunder med den aktuelle taler) 
anvendtes også den næst-nyeste udsendelse. For en af talerne (Ældre mand 2) valgtes dog 
udsendelser som var to dage ældre end den nyeste og næst nyeste udsendelse, eftersom de to 
nyeste udsendelser indeholdt en vældigt lille mængde taletid med den aktuelle taler og da der 
kun var tale om to dages forskel, bedømtes det at dette ikke burde have betydning for resultatet. 
For at sikre at have lige lang tid med hver taler, er lydfilerne blevet klippet så at det kun er den 
relevante taler som forekommer i klippet. Dog kan der være korte dele fra taleren som er blevet 
klippet fra (for eksempel korte indskydelser når en anden person taler), og der kan være korte 
dele med fra andre talere. Dette påvirker ikke ordene som forekommer i materialet, eftersom 
kun dele fra den relevante taler blev transskriberet. Det kan derimod påvirke taletiden, om end 
i lille udstrækning. Dette er dog en minimal variation og det antages derfor ikke at have betyd-
ning for resultatet. Derudover kan det heller ikke sikres at talerne siger lige meget i løbet af de 
900 sekunder, eftersom for eksempel taletempo eller mængden småord, som for eksempel øh, 
kan variere.  

 
7 Tak til Lise Horneman Hansen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 
8 Praat er et program som anvendes til analyse af tale. Tilgængeligt via www.praat.org.   
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4.2 Metode  
Materialet bearbejdedes gennem først at transskribere de klippede lydfiler. Dette gjordes for at 
gøre det muligt at søge på forekomster af forskellige typer af ord. For at klippe og transskribere 
lydfilerne anvendtes programmet Praat, eftersom det gør arbejdet med transskriptionen lættere 
gennem at kunne markere og afspille enkelte dele ad gangen. Derudover gør Praat det muligt 
at segmentere lydfilerne i kortere fraser, og det bliver lettere at arbejde med. Desuden bliver 
det lettere at afspille enkelte ord eller fraser, hvilket gør det lettere at bedømme betoning og 
stød.  

Efter at have klippet og transskriberet lydfilerne blev excerperet ord som passede ind i en 
af de tre kategorier, som præsenteredes i afsnit 3.3.1. Dette gjordes gennem at søge på bogstavs-
kombinationerne rp, rt, rk, rf og rs for kategori 1, er for kategori 2 og ige, inge for kategori 3. 
Derefter blev søgeresultaterne gennemgået manuelt for at excerpere de ord som passede i kate-
gorierne, hvilket vil sige at ordene som ikke havde betoning på sidste stavelse og ord med 
fonologisk lang vokal sorteredes fra i kategori 1. I kategori 2 sorteredes alle ord fra som ikke 
var tostavede verber i præsens med endelsen -er, som i præteritum bøjes med endelsen -ede. I 
kategori 3 sorteredes alle ord fra hvor -ige/-inge ikke udgjorde en endelse, det vil sige ord som 
for eksempel sige og lige. Eftersom Grønnum og Basbøll (2009:30) medtager ord som hurtige 
i kategori 3, er alle ord hvor -ige/-inge ligner en endelse medtaget i denne kategori, for eksempel 
rigtige og dygtige. Efterfølgende sorteredes alle ord fra som ikke var betonede, eftersom kun 
trykstærke forekomster er relevante. Dette blev gjort gennem at lytte alle forekomsterne 
igennem, hvor der samtidigt noteredes om ordene havde stød eller ikke. Kun ord med stød i den 
for kategorien relevante stavelse noteredes som stød, hvilket vil sige sidste stavelse for kategori 
1 og ig/ing for kategori 3. Derfor blev for eksempel familieagtige [faˈmilˀjəˌɑgdiə] ikke 
markeret som havende stød, eftersom stødet forekom i ordets anden stavelse.  

For at undersøge om der ses forekomster af nye stød under kendte betingelser i materialet 
analyseredes ordene fra de tre kategorier, som var markerede med stød. For at stødfore-
komsterne blev anset som værende nye stød skulle de være angivet uden stød i SDU.  

For de nye stød under kendte betingelser undersøgtes også stødforekomsten i forhold til de 
ikke-sproglige variabler, som var alder og køn. Anledningen til at undersøge disse to variablers 
indvirkning var, at alder kan give et billede af en pågående sprogforandring, eftersom yngre 
talere ofte går forrest i sprogforandringer. Køn ansås som relevant eftersom det er blevet anta-
get, at det ofte er kvinder som introducerer nye præstigevarianter (jf. kapitel 2). Derudover er 
informationen om en potentiel sammenhæng mellem køn og stødforekomst begrænset, hvilket 
gør det relevant at undersøge om der findes en sådan sammenhæng (jf. kapitel 2). Grundet 
materialets udformning er det ikke muligt at undersøge variabler som social baggrund, uddan-
nelse, netværk eller livsstil.  

De ikke-sproglige variablers indvirkning på forekomsten af nye stød undersøgtes gennem 
at se på andelen leksemer med stød i de tre kategorier af nye stød under kendte betingelser for 
de forskellige grupper af talere; ældre og yngre samt mænd og kvinder. For denne del af under-
søgelsen indgik alle betonede leksemer i de tre kategorier, også kaldet trykstærke forekomster. 
Dermed indgik også ord som allerede var angivet med stød i SDU, og som derfor ikke ellers 
klassificeres som nye stød i denne undersøgelse. Dette gjordes for at kunne undersøge hvor stor 
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en del af ordene i kategorierne som har stød i dag, og for at kunne jævnføre mængden stød hos 
de forskellige talere. I denne del af undersøgelsen excerperedes altså alle trykstærke fore-
komster i de tre kategorier, som derefter markeredes for stød eller ikke-stød. Både andelen to-
tale stødforekomster og andelen forskellige forekomster med stød udregnedes.  

For at undersøge nye stød under nye betingelser excerperes alle ord som havde stød i de 
første 300 sekunder af indspilningerne, hvilket resulterede i en liste over alle stødforekomster i 
de første 300 sekunder for hver taler. Ved en manuel gennemgang af listerne med stødfore-
komster markeredes de ord som havde stød hvor det ikke skulle forventes. For at ordene med 
stød blev anset som værende nye stød under nye betingelser, skulle det være ord som ikke burde 
have stød ifølge ikke-stødprincippet (se afsnit 3.2.2), eller have en endelse som ikke burde på-
virke ordets stød (se afsnit 3.2.1 og 3.2.3). Derudover skulle ordet være angivet uden stød i 
SDU. 

4.3 Diskussion af materiale og metode  
I denne undersøgelse anvendes allerede tilgængeligt talesprogsmateriale, hvilket både har for-
dele og ulemper. Med allerede tilgængeligt talesprogsmateriale menes alle former af tilgænge-
lige lydfiler indeholdende tale. En ulempe ved at anvende sådant materiale fremhæves af Loehr 
og Van Guilder (2012:443): ”The researcher hoping to maintain experimental conditions has 
no control over the audio/video quality, or type of elicitation, or speaker’s background”. Med 
allerede tilgængeligt talesprogsmateriale er det altså ikke muligt at have kontrol over hvordan 
indspilningerne foretages. Dermed er det ikke muligt at kontrollere hvilke ord som kan fore-
komme. Derudover kan antallet forekomster af ord som skulle kunne indeholde nye stød variere 
fra taler til taler, hvilket gør det sværere at sammenligne forekomsterne hos de forskellige talere. 
Gennem at lave egne indspilninger af talere havde det været muligt at få et større antal fore-
komster af ord som kunne tænkes at have nye stød under kendte betingelser. Gennem at an-
vende allerede tilgængelige indspilninger består stødforekomsterne i stedet af spontane fore-
komster, hvilket kan give risiko for et lavt antal forekomster. Desuden kan det ikke vides med 
sikkerhed, om indspilningerne består af spontan tale, eller om der tales ud fra et indøvet manu-
skript. Eftersom radioprogrammerne og podcastene består af interviews og samtaler bedømmes 
det dog som højst sandsynligt at det udgøres af spontan tale.  

Yderligere en ulempe, som Loehr og Van Guilder (2012:443) fremhæver i det ovenstående 
citat, er at det giver begrænset kontrol over talernes baggrund. For de talere som indgår i denne 
undersøgelse har der fundets tilgængelig information om talernes alder, køn og i vis grad geo-
grafisk baggrund. Andre faktorer som netværk, livsstil eller socialgruppe har det derimod ikke 
været muligt at kontrollere.  

At anvende allerede tilgængeligt talesprogsmateriale, hvad enten det er radioprogrammer 
og podcasts eller andre typer af tilgængelige lydfiler fra internettet, kan ifølge Loehr og Van 
Guilder (2012:443) ses som at lede efter sine nøgler under en lygtepæl, fordi lyset er bedre der:  
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In short, linguistic data on the Internet is “found data,” opportunistically acquired, with associated 
baggage. The situation is like the drunk looking under the lamp post for the lost car keys, though 
they could be anywhere, “because the light is better here.” That is, one makes use of what is 
readily available, rather than searching in the dark for what one hopes to find. (Loehr & Van 
Guilder 2012:443) 

Der er dog ikke kun ulemper ved at anvende allerede tilgængelige indspilninger. I fortsættelse 
af sammenligningen med at lede efter sine nøgler under lygtepælen i ovenstående citat, poin-
terer Loehr og Van Guilder (2012:443), at der ikke desto mindre stadig findes meget anvende-
ligt data under lygtepælen. Trods de ovennævnte ulemper kan tilgængeligt talesprogsmateriale 
som radioprogrammer og podcasts alligevel anvendes til at give et billede af forekomsten og 
anvendelsen af sproglige fænomener som for eksempel stødet. Derudover forenkler det arbejdet 
med indsamling af materiale og gør denne proces mindre tidskrævende. Denne type af materiale 
kan derfor være en fordel for undersøgelser med kort tidsramme, som det er tilfældet for denne 
undersøgelse.  

I stedet for at anvende indspilninger havde en anden mulighed været at bruge et talesprogs-
korpus som for eksempel LANCHART eller DANpass. Dette havde klart været den mindst 
tidskrævende løsning og havde gjort det muligt at gennemgå en større mængde materiale. De 
nyeste indspilninger i disse korpusser er dog foretaget årene 2006–2010 (Gregersen og 
Kristiansen 2015:16) respektive 2004 (Grønnum 2016). Eftersom formålet med denne under-
søgelse er at undersøge hvordan stødforekomsten ser ud i dag, omkring ti år efter Grønnum og 
Basbøll publicerede deres artikler om nye stød (jf. kapitel 1), bedømtes det at disse korpusser 
var for gamle for denne undersøgelse.  

Arbejdet med at finde talere som opfyldte kriterierne, som præsenteredes i afsnit 4.1, tog 
længere tid end forventet. Dette skyldes blandt andet, at nødvendig information ikke var til-
gængelig for potentielle talere og at der derfor gik lang tid med at søge efter egnede talere. En 
måde at løse dette på skulle kunne være at droppe kriteriet om at taleren skulle komme fra 
København, så længe at taleren kunne bedømmes at snakke københavnsk rigsmål uden dialek-
tale afvigelser. Dette ville dog give en risiko for at en taler som for eksempel er født og opvokset 
i Jylland, som umiddelbart virker til at snakke københavnsk rigsmål, men alligevel har en 
anderledes stødforekomst skulle kunne medtages i materialet og dermed påvirke resultatet.  

Udover hvilket materiale som er bedst egnet til en undersøgelse som denne, kan et problem 
i en undersøgelse af stødets forekomst være bedømmelsen af hvorvidt et ord har stød eller ikke. 
Som tidligere nævnt er det ikke altid muligt at bedømme om et ord udtales med stød ud fra 
lydbølgens svingningsmønster (jf. afsnit 3.1). I en undersøgelse af stød i moderne 
(syd)sjællandsk talesprog nævner Kristensen og Jørgensen (1991:140), at de indbyrdes ofte var 
i tvivl om, hvorvidt en given forekomst var stødløs eller havde et svagt stød. Eftersom stød er 
et fænomen, som optræder i grader, kan visse forekomster som jeg har bedømt som værende 
med eller uden stød, tolkes anderledes af andre. Denne problematik fremhæves også af 
Jørgensen og Kristensen (1991:143): ”Under en vis fonetisk tærskel vil nogle ikke acceptere en 
udtale som et stød, andre vil.” For at mindske risikoen for at fejlbedømme en forekomst som 
værende med eller uden stød, har jeg sørget for at lytte forekomsterne igennem ved flere 
tilfælde, for at sikre at jeg gjorde samme bedømmelse. Ved tvivl bedømtes forekomsten som 
stødløs, eftersom det vurderedes at det skulle få større konsekvenser for resultatet, hvis stødløse 
forekomster bedømtes som havende stød.  Dette kan betyde at der findes en risiko for at nye 
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stød i materialet er blevet forbiset. Denne vurdering gjordes for at sikre, at det kun var ord med 
stød som analyseredes. Særligt i forhold til de nye stød under nye betingelser skulle det få større 
konsekvenser for resultatet at bedømme en stødløs forekomst som havende stød, eftersom dette 
potentielt skulle kunne give et resultat, med en forekomst af stød i en ny type af ord, på et 
fejlagtigt grundlag. Til fremtidige undersøgelser ville det ved tvivlstilfælde være en fordel at 
også lade en anden dansk taler bedømme hvorvidt et ord har stød eller ikke. 

5 Resultat  

I dette kapitel præsenteres forekomsten af nye stød i materialet, samt stødforekomsten i relation 
til de ikke-sproglige variabler. I materialet forekom der både nye stød under kendte betingelser 
og under nye betingelser, hvilket der vil blive givet en mere detaljeret gennemgang af i afsnit 
5.1 og 5.2. Af de nye stød under kendte betingelser var der kun tre forekomster af leksemer 
med stød, som med sikkerhed kunne kaldes for nye stød. For de nye stød under nye betingelser 
var det som nævnt kun en tredjedel af materialet som excerperedes. Trods den lille mængde 
materiale, forekommer der tre forskellige leksemer med stød, hvor det ikke skulle forventes at 
forekomme.  

5.1 Nye stød under kendte betingelser  
I den første kategori af ord med nye stød under kendte betingelser, som bestod af leksemer med 
kort vokal efterfulgt af /r/ efterfulgt af /p t k f s/, forekom der 16 forskellige leksemer med stød. 
Af disse forekomster var det dog kun én, som ikke var angivet med stød i SDU og dermed kan 
regnes som et nyt stød, hvilket var ordet gasværk [ˈgasˌvɛɐ̯ˀg]. Dette nye stød forekom hos Ung 
mand 1.  

Tabel 1 Talernes stødforekomst fordelt på de tre kategorier samt den totale stødforekomst for hver 
kategori. Stødforekomsten angives som antal forekomster med stød/antal trykstærke forekomster.  

 Ung 
kvinde 
1 

Ung 
kvinde 
2 

Ung 
mand 
1 

Ung 
mand 
2 

Ældre 
kvinde 
1 

Ældre 
kvinde 
2 

Ældre 
mand 
1 

Ældre 
mand 
2 

Totalt 

Kategori 1 6/10 1/3 8/11 7/11 10/14 4/8 6/12 3/7 45/76 

Kategori 2 0/15 1/12 0/5 3/20 1/22 0/23 0/7 0/22 5/126 

Kategori 3 1/5 3/11 2/14 0/13 0/8 3/10 5/15 1/16 15/92 
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Antallet forekomster med stød ud af antallet trykstærke forekomster for hver af de tre kategorier 
fremgår af Tabel 1. I tabellen kan det ses at der totalt forekom 76 trykstærke forekomster i 
kategori 1, hvoraf 45 havde stød. Det var altså 59 % af forekomsterne som havde stød i denne 
kategori. Samme tendens kan observeres for andelen unikke forekomster med stød. I materialet 
forekommer der totalt 29 forskellige leksemer i kategori 1, hvoraf 16 forekommer med stød en 
eller flere gange, hvilket vil sige at 55 % af de forskellige leksemer i denne kategori har stød. 
Det er altså lige over halvdelen af leksemerne som forekommer med stød i kategori 1. I dette 
materiale ses der dermed stadig et efterslæb af stødløse ord i denne kategori. Eftersom jeg ikke 
har nogle tal fra tidligere undersøgelser eller ældre materiale at sammenligne med, er det dog 
ikke muligt at sige om dette efterslæb er blevet mindre.   

Kategori 2 udgjordes af præsensformerne af fuldproduktive tostavede verber med endelsen 
-e i infinitiv. I denne kategori forekom der fem forskellige ord med stød. For to af ordene, laver 
og prøver, var der ikke angivet nogen udtale for præsensformen i SDU, hvilket vil sige at de 
følger det mønster som angives i SDU for bøjning af verber i præsens. Laver og prøver har 
dermed ikke stød ifølge SDU. Det vil sige at laver [ˈlaʊ̯ːˀʌ] og prøver [ˈpʁøʊ̯ːˀʌ] begge kan 
kaldes nye stød. Laver forekom med stød hos Ung kvinde 2, og prøver forekom med stød hos 
Und mand 2. Begge disse nye stød forekom altså hos unge talere. Dog forekom både prøver og 
laver også uden stød hos både Ung kvinde 2 og Ung mand 2.  

Et andet ord i denne kategori som forekom med stød var ordet aner [ˈaːˀnʌ], som forekom 
hos Ældre kvinde 1. Ifølge Grønnum og Basbøll (2009:29–30) var aner tidligere stødløst, men 
i SDU angives ordet både med og uden stød. Eftersom ordet angives med stød i SDU kan det 
ikke klasses som et nyt stød i denne undersøgelse. Værd at bemærke er også at der under op-
slaget i SDU står ”stødform i ANER er næsten enerådende hos unge. Ellers er den særlig alm. 
i forbindelsen ANER DET IKKE osv.” (SDU:160). I materialet forekommer aner med stød just 
i sætningen nej fordi det aner jeg ikke noget om. At udtale aner med stød i en sådan type af 
sætning var altså allerede almindeligt i 1991.    

Kategori 2 er den af de tre kategorier som har den mindste andel forekomster med stød. I 
materialet forekom der totalt 126 trykstærke forekomster, hvoraf kun fem havde stød, hvilket 
fremgår af Tabel 1. Det vil sige at kun 4 % af forekomsterne i denne kategori havde stød. Om 
man i stedet ser til andelen forskellige leksemer med stød, er andelen en smule højere. Der 
forekom totalt 62 forskellige leksemer i denne kategori, hvoraf kun fem af leksemerne forekom 
med stød, hvilket vil sige at 8 % af de forskellige leksemer i denne kategori forekom med stød. 
Som nævnt i afsnit 3.3.1 har omkring 15 % af de knap 1100 verber i denne kategori stød ifølge 
Grønnum og Basbøll (2009:29–30). Det er selvfølgelig bare en lille del af det totale antal ord i 
denne kategori som forekommer i materialet, og derfor kan de to tal ikke sammenlignes. Hvad 
det derimod kan sige noget om, er at der ikke virker til at være sket den store forandring mod 
flere stød i netop denne kategori.  

I den tredje og sidste kategori, som bestod af ord med bøjede former af aflednings-
endelserne -ig/-lig og -ing/ning, forekom der 10 forskellige ord med stød. Som tidligere nævnt 
er det dog mere kompliceret at sige om der er tale om et nyt stød for ord i denne kategori, 
eftersom det er endelsen som får stød. I SDU angives bøjningen ikke separat for hvert ord, men 
samlet for endelserne (for eksempel under opslaget -ing). Under opslaget for endelserne angives 
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der for de bøjede endelser både varianter med og uden stød. Det kan derfor ikke siges noget om 
hvorvidt stødforekomsterne i denne kategori er nye stød.  

I Tabel 1 fremgår det at der i denne kategori var totalt 15 forekomster med stød ud af 92 
trykstærke forekomster, hvilket vil sige at 16 % af de trykstærke forekomster i denne kategori 
havde stød. Ligesom i kategori 2 er andelen forskellige leksemer med stød en smule højere end 
for den totale forekomst. Af de trykstærke forekomster var der totalt 48 forskellige leksemer, 
hvoraf 10 forskellige forekom med stød, hvilket vil sige at andelen forskellige leksemer med 
stød i kategori 3 var knapt 21 %. Det er altså forholdsvis få ord i denne kategori som fore-
kommer med stød i materialet. Dette stemmer ikke overens med Grønnums (2005:236) indtryk 
af at stød er hyppigere end ikke-stød for denne type af ord (jf. afsnit 3.3.1), hverken i forhold 
til stødforekomsten for antallet forskellige leksemer, eller i forhold til stødforekomsten for det 
totale antal forekomster.  

Der er altså ingen af de tre kategorier, som kan siges at være tæt på en tilstand af obli-
gatorisk stød for denne type af ord. Om stødforekomsten i de tre kategorier er på vej mod obli-
gatorisk stød er udviklingen stadig på et tidligt stadie, især for kategori 2 og 3. Der ses dog 
eksempler på nye stød både i kategori 1 og 2, hvilket kan tyde på at der er en pågående udvikling 
mod flere stød i disse to kategorier. 

Efter denne gennemgang af nye stød og stødforekomsten i de tre kategorier følger her 
resultatet for de ikke-sproglige variabler. Stødforekomsten for de tre kategorier fordelt på 
variablerne yngre og ældre præsenteres i Tabel 2. I tabellen ses det at de yngre talere totalt har 
en lidt højere andel stød end de ældre talere. For kategori 1 og 2 ses der også en højere andel 
stød hos de yngre talere end hos de ældre. For kategori 3 har de ældre talere derimod en højere 
andel stødforekomster end de yngre talere. For alle kategorierne er det dog ganske små 
forskelle. I kategori 2 er der kun én forekomst med stød blandt de ældre talere. Tre af de ældre 
talere har altså ikke én eneste forekomst med stød i kategori 2. Blandt de yngre talere er der to, 
som ikke har nogle forekomster med stød i kategori 2 (se Tabel 1). At de yngre talere har en 
højere andel stødforekomster end de ældre i kategori 1 og 2 kan pege på at der for disse to 
kategorier er en lille forandring i retning mod flere stød. Dette stemmer overens med at de nye 
stød, som forekom i disse to kategorier, alle forekom hos yngre talere. Der ses altså en tendens 
til at yngre talere anvender stødet i større grad end de ældre talere. Det er dog for få forekomster 
og for små forskelle for at dette kan sige noget om hvordan udviklingen af stødets forekomst 
egentlig ser ud. 

Tabel 2 Stødforekomst for grupperne yngre og ældre. Stødforekomsten angives som antal forekomster 
med stød/antal trykstærke forekomster samt i procent.   

       Yngre 
   n               % 

      Ældre 
   n            % 

Kategori 1 22/35  62,9 % 23/41 56,1 % 

Kategori 2 4/52 7,7 % 1/74 1,35 % 

Kategori 3 6/43 14 % 9/49 18,4 % 

Totalt 32/130 24,6 % 33/164 20,1 % 
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Den anden ikke-sproglige faktor, som indgik i undersøgelsen, var køn. I Tabel 3 præsenteres 
stødforekomsten for de tre kategorier fordelt på grupperne kvinder og mænd. Totalt er der en 
minimal forskel på stødforekomsten hos kvinder og mænd. For kategori 1 er der i princip heller 
ikke nogen forskel på stødforekomsten hos kvinder og mænd. For kategori 2 er der en smule 
større forskel, om end stadig lille. I denne kategori har mændene procentuelt en større andel 
stødforekomster, men som man kan se på tabellen, har mændene bare en enkelt stødforekomst 
mere end kvinderne, hvorimod kvinderne har flere trykstærke forekomster uden stød i denne 
kategori. De tre forekomster med stød i kategori 2 for de mandlige talere forekommer alle hos 
samme taler, Ung mand 2. Tre af mændene har altså ingen forekomster med stød i kategori 2. 
Kun to af kvinderne har forekomster med stød i kategori 2 (se Tabel 1). I kategori 3 er det, 
modsat kategori 2, kvinderne som har en procentuelt højere stødforekomst end mændene. Også 
her er det kun en enkelt forekomst med stød som skiller, hvor mændene denne gang havde flere 
trykstærke forekomster end kvinderne. Forskellen mellem stødforekomsten hos kvinder og 
mænd er altså mindre end forskellen hos yngre og ældre, som i forvejen var ganske lille. Der-
udover forekom der både nye stød hos de kvindelige og de mandlige talere. Ud fra dette mate-
riale virker der altså ikke til at være nogen betydende forskel på anvendelsen af stød mellem 
mænd og kvinder.  

Tabel 3 Stødforekomst for grupperne kvinder og mænd. Stødforekomsten angives som antal fore-
komster med stød/antal trykstærke forekomster samt i procent. 

       Kvinder 
   n               %  

      Mænd 
   n           % 

Kategori 1 21/35  60 % 24/41 58,5 % 

Kategori 2 2/72 2,8 % 3/54 5,6 % 

Kategori 3 7/34 20,6 % 8/58 13,8 % 

Totalt 30/141 21,3 % 35/153 22,9 % 

 

5.2 Nye stød under nye betingelser  
Som tidligere nævnt forekom der tre forskellige leksemer med stød, hvor stødet ikke burde 
forekomme, hvilket var i øgenavne, noget og faktisk.  

Øgenavne udtaltes som [ˈøːjəˌnaʊ̯ˀnə], med stød i andetleddet navne af Ung mand 1. Navn 
er angivet med stød i SDU, men eftersom bøjningsendelsen -e er en uproduktiv endelse, udgør 
navne et minord og burde dermed ikke have stød ifølge ikke-stødprincippets første regel. 
Grønnum og Basbøll (2009:30) har noteret et lignende nyt stød, hvilket var i ordet vinnavne 
[ˈviːnˌnaʊ̯ˀnə]. Dette stød er ifølge Grønnum og Basbøll overraskende ”fordi sammensætning 
ikke normalt (af substantiver i københavnsk rigsmål) provokerer stød i et ellers stødløst 
andetled” (Grønnum & Basbøll 2009:30). Spørgsmålet er dog om stødet i navne skyldes 
sammensætningen, eller om det er endelsen som opfører sig anderledes end det antages at den 
burde i forhold til dens produktivitet.  
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Noget forekom med stød og udtaltes [ˈnɔːˀð̩] hos Ung kvinde 1 og Ung kvinde 2. Noget 
fandtes ikke angivet med stød i SDU og kan derfor antages at være et nyt stød. Stødet i dette 
ord er uventet eftersom det er et tostavet leksem med betoning på næstsidste stavelse, og dermed 
ikke burde have stød ifølge ikke-stødprincippets første regel. Stødet i noget er også over-
raskende i forhold til de nye stød som Grønnum og Basbøll præsenterer (2009, 2012). Ligesom 
nogle af de eksempler Grønnum og Basbøll præsenterer, har noget ikke en endelse. Den sidste 
stavelse ligner derimod en endelse. Det som adskiller dette eksempel fra Grønnum og Basbølls 
er at pseudo-stammen foran pseudo-endelsen kun har én stavelse. Dermed stemmer denne 
forekomst ikke overens med antagelsen om at det kun er flerstavede pseudo-stammer som får 
stød (jf. afsnit 3.3.2).  

Faktisk forekommer med stød og udtales [ˈfɑːˀis] hos Ung kvinde 2. Dog forekommer det 
også uden stød, udtalt som [ˈfɑgdisg], hos samme taler. Faktisk findes ikke angivet med stød i 
SDU og kan derfor betragtes som et nyt stød. Endelsen -isk ligner en fuldproduktiv endelse, 
men fakt er ikke en normal ordform som kan stå alene uden endelsen. Det er muligt, at endelsen 
i dette fald er leksikaliseret som en semiproduktiv endelse. Hvis dette er tilfældet, udgør faktisk 
et grundord og burde dermed ikke have stød ifølge ikke-stødprincippets anden regel, eftersom 
den tunge stavelse står næstsidst i leksemet. Ligesom for noget er der for dette eksempel igen 
tale om en enstavet stamme. Stødet i noget og faktisk er altså både uventet i forhold til reglerne 
for stødets forekomst og i forhold til Grønnum og Basbølls observationer af nye stød under nye 
betingelser (2009, 2012). 

5.3 Sammenfatning  
I materialet forekom der både nye stød under kendte betingelser og under nye betingelser. De 
nye stød under kendte betingelser forekom i leksemerne gasværk, prøver og laver. For de tre 
kategorier af leksemer med nye stød under kendte betingelser var der kun én af kategorierne 
(kategori 1), hvor mere end halvdelen af de trykstærke forekomster havde stød. De nye stød 
under nye betingelser forekom i leksemerne øgenavne, noget og faktisk. De to sidstnævnte nye 
stød stemte ikke overens med Grønnum og Basbølls observationer i forhold til at det kun skulle 
være flerstavede pseudo-stammer som får stød (jf. afsnit 3.3.2).   

For de ikke-sproglige faktorers indvirkning på stødets forekomst var forskellene mellem 
grupperne generelt små. Der sås en lille forskel i andelen stødforekomster i forhold til alder. I 
forhold til køn var forskellen så lille, at det ikke peger på nogen egentlig forskel på anvendelsen 
af stød hos kvinder og mænd. Derudover forekom de nye stød både hos de kvindelige og mand-
lige talere. De nye stød forekom derimod kun hos de yngre talere.  
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6 Diskussion og afslutning 

Formålet med denne opgave var at undersøge om stødforekomsten i københavnsk rigsmål er 
blevet forandret i retning mod flere stød. Dette blev undersøgt gennem at analysere forekomsten 
af nye stød i et materiale bestående af radioprogrammer og podcasts fra 2018 til 2020. Der-
udover analyseredes ikke-sproglige faktorers indvirkning på forekomsten af de nye stød.  

Materialet analyseredes gennem at excerpere alle trykstærke forekomster for tre forskellige 
kategorier af nye stød under kendte betingelser, samt alle stødforekomster i den første tredjedel 
af materialet. For de ikke-sproglige variabler alder og køn analyseredes andelen forekomster 
med stød i de tre kategorier af nye stød under kendte betingelser, som derefter blev sammen-
lignet mellem grupperne.  

I materialet forekom der både nye stød under kendte betingelser og under nye betingelser. 
I alt var der seks forskellige nye stød. Der forekommer altså ord med stød i materialet som ikke 
tidligere havde det. På det punkt er der altså sket en forandring i retning mod flere stød. For de 
tre kategorier af nye stød under kendte betingelser kan der ud fra dette materiale ikke siges om 
en større andel af ordene har stød i dag. I forhold til de ikke-sproglige faktorer var forskellen 
mellem grupperne for begge variabler ganske små. Forskellen mellem køn var mindre end for-
skellen mellem aldersgrupperne. Sammenlagt for de tre kategorier havde de yngre talere om-
kring 4 % større andel forekomster med stød end de ældre talere. Derudover forekom der kun 
nye stød hos de yngre talere. Dette tolkes som, at der er en tendens til at de yngre talere anvender 
stød i højere grad end de ældre talere, hvilket stemmer overens med Basbølls (2008:182) på-
stand om at anvendelsen af stødet specielt øger blandt yngre talere. I forhold til køn havde de 
mandlige talere sammenlagt mindre end 2 % større andel forekomster med stød end de kvinde-
lige talere. Derudover forekom der nye stød under nye betingelser hos både kvindelige og 
mandlige talere. Denne undersøgelse viser altså ikke nogen betydende forskel på anvendelsen 
af stød i relation til køn.  

Omkring ti år efter at Grønnum og Basbøll publicerede deres observationer af nye stød i 
dansk, ses der altså samme tendens til en forandring i stødets forekomst i retning mod flere 
stød, men ud fra dette materiale er denne forandring stadig i et tidligt stadie. I forhold til at der 
forekommer ord med stød, som ikke tidligere har haft det, er der sket en forandring i retning 
mod flere stød. I forhold til andelen ord med stød generelt kan der ikke gøres nogle konklusioner 
ud fra denne undersøgelse. Dog peger undersøgelsens resultat i retning mod en sådan udvikling. 
For at kunne sige mere om hvorvidt der faktisk er sket en forandring ville det være nødvendigt 
at sammenligne stødforekomsten i et ældre materiale med stødforekomsten i et materiale fra i 
dag. For at kunne sige noget om hvordan denne forandring ser ud, altså om der er forandringer 
i selve systemet, behøves et større materiale, hvor samtlige trykstærke forekomster gennemgås 
og analyseres i relation til Basbølls model. Et større materiale ville også kunne formodes at 
indeholde en større mængde nye stød under nye betingelser, hvilket er nødvendigt for at kunne 
give et bedre billede af hvad det er for nye betingelser der er tale om, og i hvilket omfang 
Basbølls model behøver at revideres, hvis det er tilfældet at det er nødvendigt. Dette ville være 
særligt interessant eftersom de nye stød under nye betingelser som observeredes i denne under-
søgelse ikke stemmer overens med Grønnum og Basbølls (2009, 2012) observationer. De nye 
stød under nye betingelser som Grønnum og Basbøll observerede havde alle flerstavede 
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pseudo-stammer, hvorimod to af de nye stød under nye betingelser som observeredes i denne 
undersøgelse havde enstavede pseudo-stammer.  

Eftersom denne undersøgelse har en begrænset mængde materiale, er det også begrænset 
hvor meget resultatet kan sige om den egentlige udvikling. Et af de nye stød under kendte be-
tingelser var i ordet gasværk, men eftersom dette også er den eneste forekomst af ordet i hele 
materialet, er det svært at sige om dette ord er etableret med stød, altså om det altid udtales med 
stød for denne taler, samt om de andre talere også ville udtale dette ord med stød. Denne 
undersøgelse ville altså som nævnt kunne forbedres gennem at behandle en større mængde 
materiale.  

Typen af materiale, som anvendtes i denne undersøgelse, egner sig vel og mærke ikke spe-
cielt godt til at undersøge ikke-sproglige faktorer, ud over muligvis for variabler som alder og 
køn. Det er altså mindre egnet til sociolingvistiske undersøgelser. Imidlertid mener jeg at alle-
rede tilgængeligt talesprogsmateriale, som samtaler i radioprogrammer og podcasts, er egnet til 
fonologiske undersøgelser af for eksempel stødets forekomst. Et annoteret talesprogskorpus vil 
selvfølgelig være at foretrække, men i tilfælde hvor et passende sådant ikke findes tilgængeligt 
tror jeg at internettet kan være en vigtig ressource for indsamling af lydfiler. Ud over radio-
programmer og podcasts ville video-blogge og andre typer af for eksempel YouTube-film også 
kunne indgå i et talesprogsmateriale baseret på tilgængelige indspilninger. Dette ville muligvis 
også kunne give tilgang til materiale fra flere yngre talere.  

Som nævnt er dette materiale ikke egnet til sociolingvistiske undersøgelser. Et materiale 
som derimod var indsamlet efter sociolingvistikkens principper ville kunne bidrage til at give 
et bedre billede af det sociolingvistiske aspekt af stødet. Som nævnt i kapitel 2, er litteraturen 
om stødets sociolingvistiske funktion ganske begrænset, og jeg har i skrivende stund ikke 
kunnet finde nogle undersøgelser af dette aspekt. Derfor ville en sociolingvistisk undersøgelse 
af stødet kunne give et vigtigt bidrag til forståelsen af stødet og dets anvendelse.  

For at give et bredere billede af stødets ekspansion ville det være interessant at undersøge 
hvordan stødforekomsten i resten af Danmark ser ud i dag. Som nævnt i indledningen (se kapitel 
1) har stødet ikke samme forekomstmuligheder i de dialekter hvor det forekommer, som det har 
i københavnsk rigsmål. Men eftersom der generelt i løbet af de seneste år er sket en dialekt-
udtyndingsproces i Danmark, hvor dialektformer erstattes af københavnske eller standard-
former (Jensen m.fl. 2015:57–58), skulle det kunne forventes at den regionale støddistribution 
ville begynde at ligne den i københavnsk rigsmål. Det ville derfor være interessant at undersøge 
hvordan stødforekomsten i for eksempel dele af Jylland ser ud jævnført med stødforekomsten 
i københavnsk rigsmål, og om der også her kan ses en forandring mod flere stød.  
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Bilag   

Bilag 1: Oversigt over fuldproduktive endelser 
Fuldproduktive bøjningsendelser 

 

 

Substantiver 

pluralis -er 

definit singularis commune  -en 

definit singularis neutrum -et 

definit pluralis -ne 

pluralis+definit -ene 

Adjektiver 

neutrum (indef, sg) -t 

definit/pluralis/non-positiv -e  

komparativ -re 

superlativ -st 

Verber 

præsens -r 

præteritum -ede 

præsens participium  -ende 

præteritum participium  -et 

passiv -s 

gerundium -en 

Numeralier ordinale -ende 

 

Fuldproduktive afledningsendelser 

Adjektivistisk  -sk, -isk 

(Om kvinder)  -ske 

Nomen agentis  -er 

Substantivistisk  -ing/-ning 

Tableau 1 Fuldproduktive endelser i dansk. Efter Grønnum (2005:229).   
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Bilag 2: Oversigt over semiproduktive og uproduktive endelser 
Semiproduktive bøjningsendelser 

Verber 

infinitiv -e 

præteritum  -te 

participium  -t 

Semiproduktive afledningsendelser 

Adjektivistisk 

-et 

-dom’9 -hed’ -ska’b -dømme 

-bar’ -som’ -vor’n 

Substantivistisk 
-ig/-lig 

-else 

adverbialt -agtig 

 -vi’s 

 

uproduktiv bøjningsendelse substantivers indefinit pluralis -e 

eksempler på ord med uproduktive 

afledningsendelser (af i alt ca. en snes) 

rådden, ulden; sludre, bladre; gulne, kølne; 

fedme, rødme; læng’de, høj’de; fyld’est, 

hyld’est; bekom’st, fang’st 

Tableau 2 Semiproduktive og uproduktive endelser i dansk. Efter Grønnum (2005:234).  

 

Bilag 3: Talere og udsendelser som indgår i materialet 
Taler Født Udsendelse fra 
Ung kvinde 1 1988 7. maj 2018 og 3. marts 2020 
Ung kvinde 2 1986 27. januar 2020 
Ung mand 1 1986 11. november 2019 
Ung mand 2 1985 17. februar 2020 
Ældre kvinde 1 1955 8. februar 2019 og 24. marts 2020 
Ældre kvinde 2 1948 1. juni 2019 
Ældre mand 1 1947 23. marts 2019 
Ældre mand 2 1952 21. december 2019 og 22. december 2019 

Tableau 3 Talere og udsendelser som indgår i materialet 

 
 

 
9 Markerer stød  


