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Bruksbasert analyse av fonologiske endringer 
Konsonantendringer i gammelnorske ord med lang aksentuert stavelse som får forlenget 
vokalen 
 
Selv om kvantitetsomleggingen i gammelnorsk i hovedsak er vokal- eller 
konsonantforlengelser i ord med kort aksentuert stavelse, som [1dAg] > [1dA˘g] (dag 
(m.)), viser det seg at noen ord med lang aksentuert stavelse også får forlenget vokal, for 
eksempel [1bArn] > nordgudbrandsdalsk [1bo˘n] (barn (n.)) og [1gArD] > ng. [1gA˘}] 
(gard, (m.)). Vokalforlengelsene i disse ordene er tidligere beskrevet én for én (Seip 
1955, Indrebø 1951), eller som deler av spontane a-forlengelser som skal ha forekommet 
før kvantitetsomleggingen (Riad 1992).  

En systematisk gjennomgang av data fra Nord-Gudbrandsdalen viser at det er mange 
eksempler på gammelnorske ord med lang aksentuert stavelse som har fått vokalforleng-
else, og at alle disse ordene også har gjennomgått endringer i konsonantismen. I fjor 
argumenterte jeg mot at disse vokalforlengelsene kan kalles a-forlengelser, blant annet 
fordi flere vokaler enn [A] forlenges i gammelnorske ord med lang aksentuert stavelse. 
Dessuten satte jeg dem i sammenheng med kvantitetsomleggingen ved hjelp av den 
kognitive bruksbaserte teorien i Bybee (2001).  

I år skal jeg analysere de nordgudbrandsdalske eksemplene nærmere, og dele dem inn 
i grupper etter hvilke konsonant-endringer de har gjennomgått. Analysen er basert på 
Artikulatorisk fonologi (Browman & Goldstein 1991). Denne teorien om artikulatorisk 
variasjon og endring blir brukt av Bybee (2001) og harmonerer med kognitive, 
bruksbaserte teorier. 

Innlegget bygger på en del av doktoravhandlingen min (Garmann 2008). 
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