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Sammanfattning: I uppsatsen ges ett förslag till hur isländskt uttal kan återges 
på ett sätt som ligger verkligheten närmre än de normaliserade framställning-
ar som författaren har tagit del av. Detta görs genom en auditiv analys av in-
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urval framställningar i litteratur från 1905 till 2002. I resultatet ges exempel 
på en tillämpning av det förslag som undersökningen har lett fram till. Att 
det normaliserade uttal som litteraturen ger har påverkats av vad som anses 
fonologiskt distinktivt eller redundant, tycks vara fallet. 
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1 Inledning 
”Man skall skriva vad man hör,  
och inget annat än vad man hör.” 

Johan August Lundell 

1.1 Syfte & hypotes 
Syftet med denna uppsats är att utarbeta ett normaliserat system för fonetisk trans-
kription av isländskt uttal. Transkriptionen utgår från den senaste versionen av the 
International Phonetic Alphabet, i fortsättningen kallat IPA. Den nu aktuella version-
en är från 1996, jfr IPA (1999). Det normaliserade uttal som skall utarbetas vilar för-
stås på verkligt uttal som analyseras. Se vidare under 1.2 nedan. Syftet är således inte 
att upptäcka och redovisa varenda detalj eller aspekt av isländskt uttal som över 
huvud kan observeras auditivt eller instrumentellt; ej heller är det mitt syfte att 
redovisa alla de otaliga fonetiska variationer som ständigt förekommer. Det senare 
vore också ogörligt. Att analysera hur t.ex. s realiseras i olika kontexter kunde räcka 
för en uppsats. 

Syftet omfattar såväl de enskilda språkljuden som några vanligt förekommande pro-
cesser. Givetvis är det ett urval av såväl språkljud som processer som presenteras. 
Fastän t.ex. olika klickljud ofta förekommer i det spontana talet i mitt material, har 
jag inte funnit skäl att medtaga ljuden i beskrivningen. 

Varför behövs då en normaliserad framställning av isländskt uttal? Behövs den alls? 
Det finns ju redan åtskilliga arbeten som beskriver isländskt uttal, på olika sätt och 
utifrån olika syften. 

Efter att ha gått igenom ett antal beskrivningar avsedda för utländska (ej isländska) 
studenter är mitt svar på den ovan ställda frågan ja. Mitt intryck är att många fram-
ställningar avviker allt för mycket från den fonetiska verklighet de beskriver. Inte 
minst gäller detta de långa vokalerna, tremulanterna och de tonande frikativorna. De 
ger helt enkelt en allt för stiliserad och tillrättalagd bild. De arbeten som däremot 
ger en mer verklighetstrogen bild av isländskt uttal har ofta ett mer begränsat an-
vändningsområde. 

Ett annat skäl till att en ny normaliserad framställning är motiverad, är själva trans-
kriptionen. I den genomgångna litteraturen förekommer ett flertal olika system för 
transkription. T.ex. använder Goodwin (1905 & ’08) det svenska Landsmålsalfabetet 
och Ófeigsson (1920–24) använder en ”Skolelydskrift”. De flesta använder dock någ-
on version av IPA. Se vidare i metodavdelningen under 1.2. 
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Hypotesen är att många framställningar bygger mer på en etablerad tradition än på 
verkliga data, och att den bild av isländskt uttal som denna undersökning ger, kom-
mer att avvika tydligt från den bild som hittills har varit vanlig i litteraturen. Jag har 
också den hypotesen att den ”etablerade traditionen” har sin grund i fonologin; det 
som är fonologiskt distinktivt har fått styra beskrivningen, medan fon0logiskt re-
dundanta detaljer har uteslutits. 

1.2 Material & metod 
Materialet består av inspelat isländskt tal. En inspelning (ca 15 minuter) återger en 
uppläsning av en litterär text. Övriga inspelningar (totalt ca 96 minuter) återger ett 
samtal mellan två personer, utifrån vad de ser på en karta. Dessa inspelningar om-
fattar två olika samtalspar. Det är således totalt fem informanter, av vilka en är 
kvinna: 

Auхur f. 1979 och från Reykjavík; inspelad 2001. 

Jónatan f. 1962 och från Vík (Mýrdalur), senare Vestmannaeyjar; inspelad 2001. 

Kristinn f. 1983 och från Vík (Mýrdalur), Reykjavík och Vestmannaeyjar; inspelad 
2001. 

Óskar f. 1978 och från Reykjavík; inspelad 2001. 

Veturliхi f. 1958 och från Reykjavík/Kópavogur, Borgarfjörхur, Arnafjörхur (Vest-
firхir); inspelad 2000-02-08. 

Några skillnader mellan uppläsning och spontant tal behandlas i avsnitt 2.3. 

Är det då motiverat att analysera en uppläsning? Det beror givetvis på syftet med 
undersökningen. Då mitt syfte är att skapa ett normaliserat isländskt uttal, lämpat 
att ligga till grund för läroböcker på olika nivåer, har jag funnit det lämpligt att i 
materialet inkludera en inspelning av ett uttal som kan förväntas vara lämpat att 
lägga till grund för ett sådant normaliserat uttal. I uppläsningen förekommer starka-
re betonade stavelser, vilket är en förutsättning för långa vokaler (monoftonger och 
diftonger). 

Materialet består endast av sammanhängande tal. Detta är i de flesta fall att föredra 
framför ord uttalade isolerade eller i en bärfras1, eftersom det är så språk används. 
Det ger information om hur t.ex. satsbetoning påverkar artikulationen. Isolerade ord 
är däremot alltid betonade, vilket ger en overklig bild av språket, då de flesta ljud är 
obetonade i en verklig talsituation (Helgason 1993:3). 

                                                   
1 En bärfras är en fras som omger det uttalande som undersöks, t.ex. Jag säger ordet ____ nu. 
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Materialet analyseras i första hand auditivt, och som ett komplement därtill görs in-
strumentella analyser. Det senare innebär att spektrogram tas fram i programmet 
WaveSurfer. Utifrån analysen görs en fonetisk transkription och beskrivning, som se-
dan jämförs med befintliga framställningar, såväl transkriptioner som beskrivningar. 
Utifrån det analyserade materialet ges ett förslag till hur isländskt uttal på ett bättre 
sätt, än som jag upplever hittills har skett, kan återges och beskrivas. Med bättre 
menas här i första hand mer verklighetstroget och mindre tillrättalagt. Att få med 
varje detalj i uttalet har dock inte varit målet; det hade heller inte varit praktiskt 
genomförbart. 

En auditiv metod för vissa problem med sig. Ett är att det auditiva intrycket skall 
tolkas och beskrivas artikulatoriskt. Problemet härvid är att det inte finns direkt och 
exakt samband mellan artikulation och artikulationens akustiska resultat. Dels är 
det så att ett visst ljud kan åstadkommas med olika artikulation och dels har varje 
individ sina unika anatomiska och fysiologiska förutsättningar att åstadkomma detta 
ljud. Dessa förutsättningar är beroende av bl.a. kön och ålder. Dock har vi som lyss-
nare förmåga att filtrera bort individberoende ”avvikelser”. Så kan t.ex. akustiska sig-
naler med mycket olika spekrum uppfattas som ”samma” vokal. Här har den auditi-
va metoden en stor fördel gentemot en instrumentell analys av formantvärden. 

Vid auditiv analys måste man givetvis vara medveten om risken att man hör 
(percipierar) något annat än det som sägs. Det kan handla om kategorisk perception, 
d.v.s. att om man hör ljudvariationer utmed ett kontinuum, placeras ljud inom vissa 
intervall i den mest passande av lyssnarens kategorier. Det kan också handla om att 
man vid analys av ett annat språk än sitt modersmål, ”hör” sitt modersmåls ljud. 
Dessa två risker hänger samman, så att en svensk kan analysera isländskan utifrån 
sina svenska kategorier. T.ex. har svenskan fyra platskategorier för klusiler: bilabial, 
dental/alveolar, postalveolar2, velar. Också isländskan har fyra, men de är annorlun-
da fördelade: bilabial, dental, palatal, velar. Med träning lär man sig att undvika des-
sa fällor – om än kanske inte till hundra procent. 

I uppsatsen återges isländskan i regel inte i fonematisk transkription, utan endast or-
tografiskt, utmärkt med kursivering, och i fonetisk transkription, utmärkt med [ ].  

I samband med själva transkriptionen finns flera metodproblem att ta ställning till. 
Ett är att välja transkriptionssystem, d.v.s. vilket fonetiskt alfabet som skall använ-
das. I litteraturen förekommer flera olika system. Goodwin (1905 & ’08) använder 
det svenska Landsmålsalfabetet, som är ett system avsett för mycket noggrann trans-
kription av i första hand svenska dialekters ljudbestånd. Goodwin kompletterade 
                                                   
2 Vanligen kallade retroflexa eller supradentala och transkriberade [ɖ ʈ]. 

http://www.speech.kth.se/wavesurfer/index.html#download�
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alfabetet med nya tecken för vissa isländska ljud, t.ex. för [ʏ]. En nackdel med lands-
målsalfabetet är att de olika tecknen avser att återge verkliga svenska språkljud, t.ex. 
[] ”Stockholms e” och [ɯ]”Bergslags u”. För att förstå [] måste man således veta 
hur ”Stockholms e” låter. Bättre är IPA:s artikulatoriskt definierade kardinalvokaler. 
En annan är den svåröverskådliga mängden tecken, samt att tecken har använts olika 
av olika forskare under den tid som gått sedan J. A. Lundell skapade alfabetet 1879 
ff. Den som vill veta mer om Landsmålsalfabetet hänvisas till Eriksson (1961). Den-
na titel har jag utgått ifrån vid översättning från Landsmålsalfabetet till IPA. Då 
Landsmålsalfabetet återges, sätts det kursiverat – såsom vanligen görs – och inom [ ] 
(ej i citat). I förekommande fall används förkortningen ”lm.” för Landsmålsalfabetet 
i uppsatsen. 

Ett annat system är det som används i Íslensk-dönsk orхabók (Blöndal 1920–24). Ó-
feigsson, som har skrivit ljudläran som ingår i inledningen till ordboken, kallar det 
system som där används ”Skolelydskrift”, och medger att den inte är ”nöjagtig”. Utan 
de beskrivningar som Ófeigsson (1920–24:xiv) ger skulle ordbokens transkriptioner 
vara helt obegripliga utom för dem som redan är insatta i isländsk fonetik eller i den 
aktuella skolljudskriften. De senare torde i dag vara synnerligen få. 

Ragnarsson (1969) intar en särställning, i det att han har skrivit en lärobok i isländsk 
fonetik utan fonetisk transkription. Dock återges de isländska språkljuden i fonetisk 
transkription (IPA) i ett tillägg, ”Íslenzk hljóхritun”, (a.a.:74 ff.). 

De flesta använder dock – liksom Ragnarsson i sitt tillägg – the International Phone-

tic Alphabet, IPA. Detta fonetiska alfabet utvecklas av International Phonetic Asso-

ciation, som då det grundades 1886 hette Dhi Fonètik Tîcerz’ Asóciécon, FTA. Syftet 
med alfabetet är att tillhandahålla ett system för att återge alla de språkljud som 
förekommer i världens språk. Att alfabetet har etablerats som en internationell stan-
dard framgår snart om man studerar såväl vetenskaplig litteratur som läromedel och 
ordböcker med uttalsangivelser från senare tid.3 Alfabetet har dock utvecklats sedan 
det lanserades; senast uppdaterades det 1996. Detta är givetvis viktigt att känna till 
då man läser äldre litteratur, där t.ex. [ɷ] används för [ʊ], [ɩ] för [ɪ] och [ʚ] för [ɞ]. I 
sådana fall har man stor nytta av IPA (1999:166 ff.). Svårare är det med tecken som 
används ihop med IPA-tecken, men som ej är det, t.ex. [λ] för [ɬ]. Också i detta fall 
har man nytta av IPA (1999:168). 

IPA har dock sina begränsningar, som kommer fram då man transkriberar isländskt 
uttal. Inte minst saknas full uppsättning enkla tecken för tonlösa konsonanter. Istäl-

                                                   
3 Ett sentida svenskt undantag är Nationalencyklopedins Ordbok (www.ne.se), där IPA ej an-
vänds, till skillnad mot Nationalencyklopedin (själva uppslagsverket), där IPA används. 
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let hänvisas man till hjälptecken (diakritiskt tecken): [˚], som placeras under eller 
över tecknet för motsvarande tonande ljud: [r ̥ ŋ̊]. Tyvärr ingår inga sådana kombi-
nerade tecken i the Unicode Standard, den standard för teckenkodning som utarbe-
tas av the Unicode Consortium4. Detta kan ge problem vid tecken med avvikande 
bredd, som m och l. En annan brist i IPA är att det saknas en standard för återgivning 
av diftonger. I IPA (1999) används, i illustrationerna, ofta [aʊ], [aɪ] o.s.v., men också 
[aw], [aj] o.s.v. Det förra sättet anser jag vara olämpligt då vokalerna är omarkerat 
sonantiska. [aɪ] bör således utläsas som två stavelser. Detta kan lösas med [o ̯], som 
läggs under det tecken som återger diftongens svagare ”del”. Så gör Thráinsson 
(1994). Därvid uppkommer dock samma problem som vid den tidigare omtalade 
transkriptionen av tonlösa segment. Ett annat problem med isländskans diftonger 
rör kvantiteten. Diftonger är i de flesta språk (fonologiskt) endast långa, och återges 
då t.ex. [aʊ]. Det är rätt, eftersom varje vokaltecken återger ett kort ljud (µ)5, och 
två följdriktigt ett långt ljud (µµ). I den litteratur som återger isländskt uttal med 
IPA är detta förskjutet, så att långa diftonger återges [auː] o.s.v. och korta [au] o.s.v. 
Denna metod är förvisso konsekvent inom sig, men följer, enligt min uppfattning, 
inte IPA. Istället vill jag föreslå att de långa diftongerna skall återges [a ̠j] o.s.v. och de 
korta [ă̠j] o.s.v., där [˘] definieras ”extra kort”6. För markeringa av svävande diftonger, 
d.v.s. diftonger som är varken stigande eller fallande, utan har en rätt jämn intensi-
tet, används här, t.ex. [e ͡ɜ]. 

En fonetisk transkription kan aldrig återge alla aspekter av ett uttal. En detaljerad 
transkription i kombination med beskrivande text kan emellertid komma det verk-
liga (eller tänkta) uttalet tillräckligt nära för de flesta syften. Ofta är en utförlig 
beskrivning ett nödvändigt komplement till transkriptionen. Det är nämligen ofrån-
komligt att den som läser en transkription läser in sitt eget språks uttal i de fonet-
iska tecknen. T.ex. [ʏ], som i svensk fonetik används för svenskt y i t.ex. sytt (lm. 
[]) – ett ljud bildat med starkt framskjutna läppar. I tysk fonetik används [ʏ] för ü i 
t.ex. Küste, och i isländsk för u i t.ex. suхur. Såväl det tyska som det isländska ljudet 
är mer likt svenskt u i t.ex. hus (lm. []), som också det kunde återges med IPA:s [ʏ]. 
Tre rätt olika ljud som dock återges med samma tecken, och ytterligare ett som 

                                                   
4 Läs mer om Unicode på www.unicode.org. The Unicode Standard (1.0) lanserades i okto-
ber 1991, och är alltjämt under utveckling; aktuell version (mars 2005) är 4.1.0. 
5 µ ”mora” (isl. dvöl) är en fonologisk längdenhet, som inte skall blandas ihop med fonetisk 
duration. Se Riad (1997:30 f.). 
6 Att markera också diftongens senare del som extra kort vore onödigt, emedan dessa ”halv-
vokaler” är momentana; jfr Catford (2001:68): ”Vowels are maintainable sounds. Semivowels 
are momentary.” Vidare: ”[…] the semivowel [j] is, in effect, an ultra-short [i]”; således = [ĭ]. 

http://www.unicode.org/�
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kunde återges sammalunda. Om det vore möjligt att i transkriptionen markera olika 
slag av läpprundningar skulle en del av problemet elimineras. Tyvärr ger IPA ingen 
sådan möjlighet. 

Olika metoder kan tillämpas vid fonetisk transkription. Den mest rättframma me-
toden är att så noggrant som möjligt redovisa resultatet av en auditiv och instru-
mentell analys av materialet. Ett exempel på denna metod är Helgason (2002), som 
återger sitt material i en synnerligen fin fonetisk transkription. Den andra metoden 
vilar på fonologisk grund, vilket innebär att tillämpliga fonologiska regler appliceras 
på en fonemsekvens, t.ex. svenskt /katː/ > [katː], /skatː/ > [skatː]. Detaljer som 
antas vara fonologiskt redundanta utesluts, i exemplet [katː] saknas post- och ev. 
preaspiration. Denna senare metod ger s.k. ”citatformer” (jfr Helgason 1993:29 f.), 
enkelt uttryckt den transkription man finner i uttalsordböcker. För isländskan finns 
endast två ordböcker med uttalsangivelser: Íslensk-dönsk orхabók (Blöndal 1920–24) 
och Íslensk-rússnesk orхabók (Bérkov & Böхvarsson 1962). Därtill kommer en ord-
lista med uttalsangivelser hos Einarsson (1945:299 ff.). Den metod som tillämpas här 
ansluter till den Helgason tillämpar, men gör inte anspråk på att återge varje liten 
skiftning i uttalet. Transkriptionen har förenklats något, i normaliserande riktning, 
dock utan att eliminera all fonetisk variation. 

1.3 Tidigare forskning 
Denna uppsats bjuder inte på någon fullständig genomgång att allt som skrivits om 
isländsk fonetik. En sådan genomgång vore förstås ogenomförbar inom ramen för före-
liggande uppsats. Tyngdpunkten ligger istället på min egen auditiva analys av det 
material som beskrivs i 1.2. Dock har – som framgår av litteraturförteckningen – ett 
antal äldre och yngre verk av olika slag och med olika syften genomgåtts. Den gen-
omgångna litteraturen omfattar i det närmaste 100 år – från 1905 till våra dagar. 
Detta är viktigt att ha i tankarna då man läser och jämför olika arbeten. Ty uttal är 
ständigt statt i förändring. Särskilt viktigt är att känna till att det uttal som på is-
ländska kallas flámæli starkt motarbetades vid mitten av 1900-talet (Óskarsson 
2001:8.10), och nu knappt förekommer (Gíslason & Þráinsson 2000:129). Se också 
Árnason (1982:182 f.). 

Verken kan indelas i följande grupper: 

1. Fonetiska observationer 

2. Fonologiska beskrivningar 

3. Kontrastiva läroböcker för utländska studenter 

4. Preskriptiva handböcker för islänningar 

Gränsen mellan dessa grupper är givetvis inte alltid helt skarp. 
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Till den första gruppen hör Goodwin (1905 & ’08). Han gör sina auditiva observa-
tioner och återger dem så noggrant som möjligt med Landsmålsalfabetet. Hit hör 
också Einarsson (1927) och Helgason (1993), som även analyserar sitt material in-
strumentellt. 

En diakron fonologisk framställning är Thráinsson (1994). Synkrona fonologiska 
framställningar är Indriхason (2001) och Pétursson (1978a). Också Árnason (1980:89 
ff.) behandlar isländsk fonologi. 

Läromedel för språkstuderande är en angelägen praktisk tillämpning av fonetiska 
undersökningar. Dessa framställningar är intressanta i det att de ger upplysningar om 
hur författaren i fråga ser på likheter och skillnader mellan isländskt uttal och sitt 
(eller den tänkta målgruppens) eget språks uttal. Således gör Kress7 (1982) jämförel-
ser mellan isländskt och tyskt uttal; Fries (1976) jämför (i första hand) med svenskt 
uttal; Ófeigsson (1920–24) jämför med danskt och tyskt uttal, medan Einarsson 
(1949) primärt jämför med engelskt uttal. Något avvikande är Magnússon (1978b), 
som är skriven på tyska och utgiven i Hamburg, men endast undantagsvis gör jäm-
förelser med tyskan: ”Die Gruppe hj- lautet wie der deutsche ich-Laut [ç].” Det finns 
dock åtskilliga företeelser i isländskt uttal som helt saknar motsvarighet i många 
andra språk. Ett problem i sammanhanget är att författaren i fråga inte alltid har 
tillräckligt goda kunskaper i jämförelsespråkets fonetik. 

En preskriptiv handbok för islänningar är Gíslason & Þráinsson (2000). Där ges bl.a. 
upplysningar om vilka uttal som anses vara mer eller mindre vårdade. Boken ger 
även upplysningar om fonetiska processer såsom bortfall och olika slag av assimila-
tioner. Boken avsedd bl.a. för lärare och för dem som talar offentligt. 

1.4 Något om isländska dialekter 
Den dialekt som beskrivs i denna uppsats är den som talas i Reykjavík med omnejd, 
s.k. sunnlenska. Det uttal som beskrivs här är således ett uttal som är gemensamt för 
större delen av den isländska befolkningen. 

De viktigaste dialektala avvikelserna från detta uttal är 

• Harхmæli – medialt p, t, k uttalas med postaspiration: fipa [fɪːpʰɐ], vita [ʋɪːtʰɐ], 
vika [ʋɪːkʰɐ]. Detta uttal finns på ett rätt stort område på nordlandet. 

• Raddaхur framburхur – l, m, n, х uttalas tonande före p, t, k (detsamma gäller 
klustret ngt) som då är postaspirerade: úlpa [ʊlpʰɐ], skemmta [sc ̠ɛmtʰɐ], þungt 

                                                   
7 Kress (1982) bygger på två tidigare verk av Kress: Die Laute des modernen Isländischen 
(avhandling, Berlin 1937) och Laut- und Formenlehre des Isländischen (Halle 1963), men är 
reviderad efter kritik från bl.a. Hreinn Benediktsson. Se Kress (1982:7 ff.). 
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[θʊŋtʰ], iхka [ɪх̞kʰɐ]. Ofta uttalas dock l tonlöst före t; r är tonlöst före p, t, k, s. 
Detta uttal finns på ett rätt litet område på nordlandet. 

• Hv-framburхur – hv uttalas [x, xʷ xv]: hverfa [xʷɛɾʋɐ, xɛɾʋɐ, xvɛɾʋɐ]. Detta uttal 
finns utmed syd- och sydostkusten.  

Referenser till 1.4: Gíslason & Þráinsson (2000:153 ff.), Þráinsson & Árnason (2001) 
Árnason (1980:194 ff.), Guхfinnsson (1964:17 ff., 44 ff.). 

❦ 
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2 Undersökning 
Undersökningen sönderfaller i tre större delar. I den förra delen (2.1) görs en kort 
genomgång av de enskilda isländska språkljuden och hur de beskrivs i litteraturen. I 
den följande delen (2.2) tas processer på ord- och frasnivå upp. Därefter kommer 
några skillnader mellan uppläsning och spontant tal kort att beröras (2.3). 

2.1 De enskilda språkljuden 
Här följer en genomgång av de isländska språkljuden, traditionellt uppdelade i voka-
ler (monoftonger och diftonger) och konsonanter. För varje språkljud som redovisas 
ges först ett transkriptionsförslag, samt en artikulatorisk beskrivning av ljudet. Där-
på redogörs för hur ljudet i fråga beskrivs i litteraturen. Slutligen ges autentiska 
exempel ur materialet. Om inte annat sägs är det ljud i betonade stavelser som avses. 

2.1.1 Vokaler – monoftonger och diftonger 
Det isländska vokalsystemet beskrivs traditionellt som bestående av följande mo-
noftonger, här företrätt av Árnason (1980:95); liknande också Einarsson (1945:10): 

 Främre Mittre Bakre 
 Orundad Rundad Orundad Rundad
Hög i   u 
Mellanhög ɪ ʏ   
Mellanlåg ɛ œ  ɔ 
Låg   a  

Figur 1. Traditionell isländsk vokalfyrsiding 

Vanligare är dock att [a] betraktas som en bakre vokal, så t.ex. av Rögnvaldsson 
(1989:42). Uppställningarna i figurerna 1 & 2 antas gälla för såväl långa som korta 
vokaler. Gíslason & Þráinsson (2000:34) räknar endast med tre höjder: 

 Främre Bakre 
 Orundad Rundad Orundad Rundad
Hög i   u 
Mellan ɪ ʏ   
Låg ɛ ö a ɔ 

Figur 2. Vokaler enligt Gíslason & Þráinsson (2000:34) 

Det isländska vokalsystemet består av två främre och en bakre serie. Av de två 
främre serierna är den ena orundad [i, ɪ, e ͡ɜ/ɛ], den andra rundad [–, ʏ/ʏ͡ø ̱, ø ͡ɞ/œ]. 
Det isländska systemet är dock ej helt symetriskt, i det att [y], den rundade mot-
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svarigheten till [i] saknas8. Den bakre serien är rundad [u, ʊ, o ͡ɞ/ɔ̟]. Därtill kommer 
det centrala [ɐ̞]. Det har upprepade gånger framhållits som en besynnerlighet att 
isländskan saknar [ə] – s.k. vokalmummel, så Goodwin (1908:101), Ófeigsson (1920–
24: xiv) och Einarsson (1927:19). ”Med denna egendomlighet för ögonen begriper 
man lätt den palato-velara polariteten i isl., som så att säga rivit sönder inte bara 
vokal-, utan likaså konsonantsystemet i två partier, i ett palatalt och ett (labio-)-
velart extrem.” (Goodwin a.st.). Helt stämmer det dock inte, i det att obetonat a är 
en mittre vokal med varierande tunghöjd, från [ɐ] till [ə]; jfr den akustiska vokalfyr-
sidingen hos Helgason (1993:66), som visar att a uttalas med synnerligen hög tung-
ställning; snarast mellanhög: [ɘ] med F1 runt endast 370 Hz. ”Das a in Endungen 
wird schlaffer gebildet.”, menar Einarsson (1927:20). Också u kan centraliseras i obe-
tonad ställning (ändelse): [ɵ]. Dock är vokalen ofta klart främre också i denna 
ställning. ”Eine schlaffere Variante des Lautes kommt in Endungen (-ur, -um) vor.”, 
säger Einarsson (1927:20). Fonologiskt sett finns dock två klart åtskilda ”extremer”, 
vilket framgår av att k och g palataliseras före den fonologiskt palatala serien, t.ex. 
gæхa [c ̲ă̱jх̞], men inte före den fonologiskt ickepalatala serien, t.ex. götu [kø ͡ɞtʏ]. 

Många av isländskans ”långa vokaler” – där vokal betyder ’monoftong’ – är oftast 
svävande diftonger, och kommer i denna framställning att framställas som sådana. 
Om diftongering av ”långa vokaler” säger Ófeigsson (1920–24:xv): ”Bürgel Goodwin 
og flere hævder, at de fleste lange tryckstærke Vokaler spaltes eller bliver Diftonger. 
Dette har jeg ogsaa iakttaget i enkelte Personers Tale, bestrider heller ikke, at det 
kan forekomme, naar Ordene udtales hvert for sig, men tror ikke at den kan opstil-
les almindelig Regel.” Einarsson (1945:11) konstaterar: ”The high mid and low mid 
vowels […] all tend to be diphthongized when long.” 

Isländskan har fem fallande diftonger: ei/ey, au, ó, æ, á, som kan realiseras långa 
eller korta, beroende på kontext och tryck. Orundade är [e ̞j, a̱j], helt eller delvis 
rundade är [ɑ̟w, øɥ̞, ow]. Ofta antas isländskan ha ytterligare tre diftonger, [ʏj] [uj] 
och [ɔj], i ord som hugi, múgi, bogi. Dessa ”diftonger” betraktas annorlunda här: 
[hʏɥːɪ], [muɥːɪ], [pɔɥːɪ]. På samma sätt betraktas t.ex. magi, segi, lögin, som här åter-
ges [ma̱jːɪ], [se ̞jːɪ], [lø ̞ɥːɪn]. Jfr Jóhannessons (1999:5) anmärkning:  

”Lägg märke till att i kombinationen vokal + g + i ändras g till [j] och vokalen framför 
kan eventuellt få en extra dragning åt i.”  

                                                   
8 Guхmundsson (1922:4) säger dock om u: ”som [y] (nærmest som da. y i Ry): foran gi […]: 
hugi [hy·jɪ] Tanke, dugi [dy·jɪ] duer (Præs. Konj.), flugi [fly·jɪ] Flugt (D. Sg.)”. Detta har inte 
kunnat testas på mitt material. Dessutom anses av flera [y] förekomma i diftongen au, som 
här återges [ø ̞ɥ]; artikulatoriskt sett är det ingen skillnad mellan [y] och [ɥ], den skillnad som 
finns består i att [y] är sonantiskt, vilket [ɥ] inte är. 
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Han återger magi [majːɪ]. Fries (1976:85 not 1) är av samma uppfattning:  

”Men Haugen (Language 34. 1958, 66–67) vänder sig mot införandet av de helt nya 
diftongerna [oi] och [ui] och fattar hellre stavelsen som bestående av kort vokal och långt 
j-ljud. Det förefaller mig också återge uttalet bättre: det är inte alltid lätt att höra någon 
diftong i ord som hagi, spegill, och alla dialekter har inte lika stor benägenhet för difton-
gering. Märk även lágir [lɑuːjɪr], där á konsekvent borde läsas som en triftong slutande 
på [i].”  

Också Gíslason & Þráinsson (2000:106, 174 f.) betraktar a, e, i, o, u, ö + gi som 
bestående av en kort vokal + långt [jː], t.ex. hagi [hajːɪ], dregiх [d ̥rɛjːɪх] o.s.v. 

Mot det som ovan anförts kan man invända att betraktelsesättet är allt för segmen-
tellt. T.ex. dregiх består inte av [ɛ] + [jː], utan det är en sekvens som i ett skede kan 
vara [ɛ] och sedan förändras steglöst i riktning mot [j]9. Det tycks mig därför inte 
mer fel att betrakta [a̱jː] i isländskt hagi som en diftong än [a ̱̱jː] i svenskt haj. Av 
fonologiska skäl betraktas [a ̱jː] vanligen inte som en diftong. Hela ställningstagandet 
och att betrakta en sekvens som det ena eller andra är en fråga för fonologin. Då 
sådana fonologiska resonemang och aspekter blandas in i den fonetiska analysen blir 
denna givetvis påverkad, eftersom man redan har bestämt vad man kommer att 
höra. 

I fall som lögin, bogi, dugi, múgi uttalas dessutom knappast [jː], utan p.g.a. de runda-
de vokalerna [œ], [ɔ], [ʏ], [u] blir också fortsättningen av sekvenserna mer eller min-
dre rundad: [lø ̞ɥːɪn], [pɔɥːɪ], [tʏɥːɪ], [muɥːɪ]. 

Det mest utmärkande är de korta diftongerna [ĕ̞ j, ø ̞̆ɥ, ŏw, ă̱j, ɒ̟̆w]. Att diftongers 
kvantitet är distinktiv tycks vara mycket ovanligt i världens språk. De korta difton-
gerna förekommer (i betonad stavelse) före fonologiskt lång konsonant eller konso-
nantkluster (inkl. preaspirerade klusiler). Ofta uttalas de dock som monoftonger, 
såsom påpekas av Pétursson (1976:48) och Gíslason & Þráinsson (2000:134 f.). 
Pétursson (a.st.) säger: ”Stuttu tvíhljóхin sýna þó stöku sinnum nokkra tilhneigingu 
til aх einhljóхast. [– – –] Mjög er misjafnt hve sterk tilhneiging er til einhljóхunar hjá 
einstökum tvíhljóхum. Einna algengast mun vera aх [ai] verхi aх [a].” Också Helga-
son (1993:48 f.) tar upp monoftongering av diftonger. Han konstaterar att diftonger 
tenderar att reduceras (”tend to be reduced”) i obetonade stavelser, men att det är 
svårt att formulera en regel för processen. 

                                                   
9 Jfr Catford (2001:110 f.): ”In a diphthong, the two vowels, the starting point (or ‘first ele-
ment’) and the finishing point (‘second element’) […] are not perceived as two separate vo-
wels, but the diphthong is perceived as a transitional, gliding, sound starting at the first ele-
ment and gliding towards the second element.” 
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[iː] är en främre hög orundad lång vokal. Vokalen beskrivs genomgående på detta 
vis i litteraturen. Enligt Ófegsson (1920–24:xv) är vokalen något lägre än danskt och 
tyskt [iː]. Goodwin (1905:105 f.) anmärker att isländskt [iː] har ”jämn längd” och är 
en ”värklig ’high-front-narrow’” utan diftongering, vilket stämmer med mitt intryck 
av vokalen. Dock säger Kress (1982:38) om finalt [i] att det övergår i [j], som till slut 
blir tonlöst. I materialet förkommer förvisso ný [ni] som tappar det mesta av såväl 
stämton som formanter mot slutet, men något framträdande friktionsbrus hörs inte. 

[i] är en främre hög orundad kort vokal. Vokalen är något centraliserad – rätt nära 
[ɪ] – jämfört med långt [iː], som framgår av diagrammen hos Helgason (1993:64, 66) 
och tabellen hos Rögnvaldsson (1989:44). Denna centralisering nämns annars inte i 
framställningarna. 

[i(ː)]-uttal föreligger i första hand för skriftens í, ý. 

lýgur [liːɰʏɹ] rísa [ɾiːsɐ] 
sýndu [sintʏ] líktust [lixtʏs] 

[i(ː)]-uttal föreligger för skriftens i, y före gi; [i] före ng, nk. 

syngjandi [siŋc ̠ɐntɪ] 

Märk att [i] förekommer för skriftens i i ord bildade av roten ill- (fisl. ill-, íll-): illan 
[itɬɐn]. 

[ɪː] är en främre hög–mellanhög orundad lång vokal, som närmar sig [e ̱ː]. [ɪː] är lägre 
och slappare än [iː]; artikulationsstället är något längre bak. Pétursson (1976:43) 
säger om [ɪ] att det kan vara lägre än [i], men också lika högt; den primära skillnaden 
mellan [ɪ] och [i] är att [ɪ] bildas längre bak, menar han. Kress (1982:20) säger att ”das 
lange isl. i klingt ähnlich dem e in ‘nehmen’. Man gebe sich Mühe, diesen langen e-
Laut des Deutschen möglichst geschlossen zu sprechen.”. Goodwin (1905:106) säger 
att ”’wide-front’-vokalerna  och æ [är] starkt diftongiserade under akcenten. Det 
heter sålunda […] v́e”. Enligt min uppfattning är vokalen inte starkt diftongerad, 
men en antydan till diftongering – varvid en centralisering sker – kan skönjas. 
Resultaten är då ungefär [ɪɘ]̯. Goodwins transkription ovan kan återges med IPA:s 
[vɪe ̯х]. Som ”lukket da. e i ved [ɪ]: i Almh.: viх [vɪ·х]” enligt Guхmundsson (1922:4). 
Fries (1976:82) säger om [ɪ(ː)]: ”vokal mellan öppet i — slutet e”. Enligt Einarsson 
(1945:11) förekommer uttalet [ɪɛː], d.v.s. med en betydande sänkning av tungans läge 
under artikulationen. 

[ɪ] är en främre hög–mellanhög orundad kort vokal. Jämfört med det långa [ɪː] är 
den korta vokalen något centraliserad; jfr Helgason (1993:66). 

[ɪ(ː)]-uttal föreligger för skriftens i, y (dock ej före ng, nk, gi, se ovan): 



Joakim Walldén  Isländsk fonetik 

 — 15 —

Kristinn [kʰɹɪstɪn] skipaхi [sc ̠ɪːpɐх̞ɪ] 
virхi [ʋɪɾх̞ɪ] þykir [θɪːc ̠ɪɾ] 

Märk att ett mer centraliserat uttal [ɘ] kan förekomma i ändelser: vatnsins [ʋɐ̞sːɘ̃s]. 

[e ͡ɜ] är främre mellanhög–mellanlåg orundad svävande diftong. Detta är en vokal 
som börjar med ett mellanhögt [e ̞] eller [e], men sedan sjunker något, och glider 
något bakåt, så att den slutar med [ɛ̱] eller [ɜ]. I fråga om uttalet av isländskt långt e 
skiljer sig framställningarna åt en del. Enligt Fries (1976:82) är uttalet [ɛː], d.v.s. en 
mellanlåg vokal, som jämförs med svenskt riksspråksuttal av läsa, men i en anmärk-
ning (a.st.) säger hon att långt e ”särskilt i tryckstark ställning i satsen” kan uttalas 
som en diftong [eɛː]. Av denna uppfattning är också Árnason (1980:122) som även 
han ger [eɛː]. Annars återges uttalet [ɛː]. ”Som aabend da. æ [ε]” enligt Guхmundsson 
(1922:3). Kress (1982:20) säger inget om diftongering. Goodwin (1905:106) har en 
egen uppfattning om vokalen i fråga. Han menar att den är starkt diftongerad och 
ger exemplet [læ̱e̯sa] (IPA [lɛːe ̯sa]), d.v.s. med under artikulationen stigande tung-
ställning, från mellanlåg till mellanhög. Detta uttal har varken jag eller min hand-
ledare hört; ej heller har jag sett motsvarande transkription i litteraturen. Goodwin 
(1908:102) upprepar transkriptionen, så det rör sig sannolikt ej om en felskrivning. 
Einarsson (1945:11) nämner, förutom uttalet [ɛː] också [ɪɛː], [ɛæː], vilka alla avviker 
mer eller mindre från vad jag har hört. 

[e ͡ɜ]-uttal föreligger för skriftens e och é (i det senare fallet föregånget av [j] eller [ç]): 

skerandi [sc ̠e ͡ɜɾɐntɪ] vel [ʋe ͡ɜɬ] 
snéri [stne ͡ɜɹɪ] réхst [ɾje ͡ɜs] 

[ɛ] är en främre mellanlåg orundad kort vokal. Den jämställs med bla. tyskt e i mes-

sen (Kress 1982:20) och svenskt ä i sända (Fries 1976:82). 

[ɛ]-uttal föreligger för skriftens e och é (i det senare fallet föregånget av [j] eller [ç]): 

velta [ʋɛɬˑtɐ] eftir [ɛftɪɾ] 
ekki [ɛhc ̠ɪ] glerja [ɡlɛɾjɐ] 

[ʏ͡ø ̱] är en främre svävande diftong som börjar med ett [ʏ] (se nedan) och sjunker 
något till ett mellanhögt [ø̱]. Kress (1982:21) säger att man erhåller vokalen ”indem 
man das ü in ‘Küste’ dehnt. Der lange Laut darf nicht wie ü in ‘Bühne’ klingen, eher 
wie ö in ‘Öfen’.” Fries (1976:82) talar om [ʏ(ː)] som ”slutet u” och jämför med 
svenskt u (lm. []) i gul. En skillnad mellan det isländska ljudet och det svenska 
[]10 är läppställningen, där den svenska vokalen utmärks av att läpparna är 

                                                   
10 Vanligt är att detta ljud återges med IPA:s [ʉ] eller [ʉ̟]; möjligen kunde det återges [ʏβ̞]. 



Joakim Walldén  Isländsk fonetik 

 — 16 —

sammandragna (s.k. inrundning), medan läpparna snarast är något utrundade i 
isländskan. Såväl likheten som skillnaden mellan det isländska och det svenska 
ljudet har Einarsson (1927:20) iakttagit: ”Näher [als der deut. ü-Laut] ligen die 
schwedischen u-Laute, wie in ’hud’, ’hurra’, doch ist die Lippenrundung in ’hud’ 
beträchtlich stärker als im Isl., und das u in ’hurra’ ist beträchtlich offener als der isl. 
Laut.” Vidare säger Einarsson (a.a.:23) att diftongering av bl.a. ”ʏ:” för honom ofta är 
mycket tydlig. Senare (1945:11) återger han långt u såväl [ʏː] som [ʏöː]. Holm & 
Davíхsson (1982:lxxxi) säger om u (som ej transkriberas): ”Nära svenskt u i hund 
men med dragning åt ö.” Jämförelsen med svenskt u i hund stämmer rätt illa med 
det vanligaste uttalet av detta ord, [hɞnd]. Exakt vad ”dragning åt ö” innebär är 
oklart. Árnason (1982:122) återger långt u [ʏøː], som ligger nära min uppfattning, 
men ger intryck av att [ø] vore det dominerande i uttalet. Mitt auditiva intryck är 
snarast det motsatta, att [ʏ] dominerar. Jag vill framhålla att diftongeringen inte 
alltid är så tydlig, utan vokalen kan ha en jämn kvalitet, snarast [ʏː]: utan [ʏːtɐn]. 
Denna variation kan tänkas sammanhänga med tryck och talhastighet, så att mindre 
tryck och snabbare tal ger [ʏ(ː)], medan mer tryck och långsammare tal ger [ʏ͡ø ̠]. 
Ófeigsson (1920–24:xv) säger att vokalen är litet ”’fjärnere’ og udtales med lidt 
svgere Læberunding end d. y i yde, hyle”. Mellan norskt y och ø; närmast ø enligt 
Eskeland m.fl. (1967:127). 

suхu- [sʏ͡ø ̱х̞ʏ] hlutum [ɬʏ͡ø ̱tʏm] 

[ʏ] är en främre hög–mellanhög rundad kort vokal, den rundade motsvarigheten till 
[ɪ]. Beskrivningen av det korta [ʏ] är i litteraturen densamma som av den långa vo-
kalen (se ovan). Árnason (1982:122) gör dock skillnad på [ʏ] och [ʏøː], liksom 
Einarsson (1945:11). Som ü i Küste enligt Kress (1982:21). 

[ʏ]-uttal föreligger för skriftens u. 

ulla [ʏlːˑɐ] fuglum [fʏklʏm] 
spurхi [spʏɾх̞ɪ] uppí [ʏhpi] 

Märk att u i ändelse ofta centraliseras något och stundom rätt kraftigt: fylgdumst [fɪl-
tɵst]. 

[ø ͡ɞ] är en främre mellanhög–mellanlåg mittre rundad svävande diftong. Vokalen 
börjar med ett [ø ̱], som sjunker mot [ɞ̟] eller [ɞ]. Kress (1982:21) säger att ljudet ”ist 
im Deutschen nicht vorhanden; man versuche, das ö in ‘öffnen’ zu dehnen. Isl. 
Langes ö darf nicht so geschlossen klingen wie etwa ö in ‘Öfen’.” Han återger ljudet 
[ɔ̈̈̈̈ː]. Ófeigsson (1920–24:xv) menar att [ö] liknar danskt ö i Bön, göre, franskt eu i 
peur, men att läpprundningen är rätt svag. Fries (1976:82) talar om [öː] som ”slutet ö” 
och jämför med svenskt ö i lösa. Hon anmärker dock att diftongiskt uttal förekom-
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mer: [øœː]. Också Árnason (1982:122) återger vokalen [øœː]. Goodwin (1908:102) 
använder tecknet [̠]11 (IPA [ɶ̝ː]) och talar om ”low front”. Detta uttal stämmer inte 
med mitt intryck; vokalen är sällan så låg som Goodwin beskriver den. Dock före-
kommer i materialet ett lägre uttal i förbindelse med [r]: rörinu [rœːrɪn]. Einarsson 
(1945:11) återger vokalen såväl [öː] som [ʏöː] (Jfr [ʏ͡ø ̱] ovan!), [öɔ̈]. Särskilt den sena-
re transkriptionen är något svårtydd. 

[ø ͡ɞ]-uttal föreligger för skriftens ö. 

djöfuls [tʝø ͡ɞʋɵls] sök [sø ͡ɞkʰ] 
förum [fø ̞͡ɞɹʏ̱] tölu [tʰø ͡ɞlʏ] 

[œ] är en främre mellanlåg rundad kort vokal. Som svenskt ö i lönn enligt Fries 
(1976:82), som talar om ”halvöppet ö” och återger vokalen [ö]. Likt tyskt ö i öffnen 
enligt Kress (1982:21), som återger vokalen [ɔ̈].  

[œ]-uttal föreligger för skriftens ö. 

öll [œtɬ] sögхust [sœɰх̞ʏst] 
klökkva [kɬœhkʋɐ] ströndinni [strœntɪnɪ] 

[uː] är en bakre hög rundad lång vokal. Det är också så vokalen beskrivs i litteratu-
ren. Goodwin (1905:112) menar att det föreligger ett diftonguttal: [θʰuːu̯]. Vad 
Goodwin menar med [uːu̯] tycks mig något oklart. Möjligen [uː] med mot slutet av-
tagande intensitet? Einarsson (1927:20) menar att vokalen bildas längre bak än tyskt 
[uː], och att isländskt ”u” är mycket likt (”sehr ähnlich”) svenskt o i domare. Dock är 
rent [uː] ovanligt åtminstone i många mellansvenska dialekter; istället uttalas där 
[uβ]; IPA (1999:141), Elert (2000:43 f.). Att isländskt [uː] bildas synnerligen långt bak 
bekräftas av de mätningar som presenteras av Helgason (1993:63, 64, 66). 

[uː]-uttal föreligger för skriftens ú: 

búхin [puːх̞ɪn] hún (M…) [huːm] 
rörbút [rœːrpuːt] út [uːt] 

[ʊ] är en bakre hög rundad kort vokal. Som framgår av mätningarna hos Helgason 
(1993:63, 64, 66) är det korta [ʊ] märkbart centraliserat jämfört med det långa [uː]. 
Vanligen beskrivs dock [ʊ] på samma sätt som [uː], så t.ex. Kress (1982:21): ”ú wird 
ausgesprochen wie deutsches u in ‘gut’, ob es nun lang oder kurz ist”. Einarsson 
(1945:10) säger att [ʊ] ”as in English full, is completely lacking in Icelandic”. 

 [ʊ]-uttal föreligger för skriftens ú, samt för u före ng, nk 

                                                   
11 [] används annars för vokalen i t.ex. stockholmskt höra. 
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túlkun [tʰʊɬkʏn] pússi [pʰʊsːɪ] 
ungmenni [ʊŋkmɛnɪ] hlunka [ɬʊŋ̊ˑkɐ] 

[o ͡ɞ] är en bakre mellanhög–central mellanlåg rundad vokal. Ljudet börjar med ett 
mellanhögt [o ̞]. Under artikulationen sjunker tungan och förs något framåt, mot [ɔ̟, 
ɞ̱]. Som svenskt kort o/å enligt Fries (1976:82) som återger vokalen [ɔː]. Hon til-
lägger dock att diftongering förekommer: [oɔː]. Árnason (1982:122) är av liknande 
uppfattning och återger vokalen [oɔː]. Goodwin (1905:111) delger en intressant ob-
servation: ”Något egendomligt är den vid o ̠ efter velar konsonant framför icke-neu-
trala konsonanter under huvudtonen uppstående triftongisationen: k̯o̱o̯ma ock lik-
nande, som jag emellertid tills vidare räknar till en mera individuell, fast vanlig 
skiftning i uttalet.” Enligt Goodwin förekom således stor skillnad mellan [̯o̱o̯] i 
koma och (a.a.:110) [] i sonur. Landsmålsalfabetets [] motsvaras av IPA:s [o ̝]; [o] 
motsvaras av [ɔ̝] och [] motsvaras av [ɔ] eller [ɒ̝]; jfr Eriksson (1961:118 ff.). Senare 
(1908:102) återger Goodwin koma [kma] och betecknar vokalen som ”low back”. 
Detta uttal känns helt främmande för mig, tungställningen är allt för låg; tvärtom är 
den inledningsvis för hög i [k̯o̱o̯ma]. Einarsson (1945:11) ger uttalen [ɔː] samt [uɔː] 
och [ɔaː]. Han säger också (1927:20): ”Der isl. Laut zeigt, wenn er lang ist, wenigstens 
nach velaren und labialen (?) Konsonanten, eine Neigung zur Diftongisierung, so 
z.B. in koma, das beinahe wie kʰoɔ:ma lautet”. 

[o ͡ɞ]-uttal föreligger för skriftens o. 

konum [kʰo ͡ɞnʏm] þolinmóх [θo ͡ɞlɪmŏwх̞] 
bogaхi [po ͡ɞɰɐх̞ɪ] boхiх [po ͡ɞх̞ɪ] 

[ɔ̟] är en bakre, mellanlåg, rundad kort vokal. Jämfört med början av [o ͡ɞ] sker arti-
kulationen längre fram och med lägre tungställning. Detta bekräftas av mätningarna 
hos Helgason (1993:63, 64, 66). 

[ɔ̟]-uttal föreligger i första hand för skriftens o. 

horfхum [hɔ̟ɹхʏm] korti [kʰɔ̟ɹ̥tɪ] 
komdu [kʰɔ̟mtʏ] opna [ɔ̟hpnɐ] 

[ɔ̟]-uttal föreligger även för det första u i -unum (best. dat. pl.): 

flöskunum [flœskɔ̟ˌnʏm] augunum [œɥɰɔ̟nʏm] 
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[ɐ̞(ː)] är en mittre låg orundad vokal12. Vokalen har enligt Kress (1982:20) en något 
ljusare (”helleren”) klang än tyskt a i Land, Gabe; han kallar vokalen ”neutraler, 
flacher” och tar upp den bland de palatala vokalerna. Fries (1976:82) talar om ”främ-
re a” och jämställer a i saga med tyskt a i sagen; a i sannur med svenskt a i sann. 
Att såsom Pétursson (1976:44) och Konráхsson & Rögnvaldsson (2001:3.8) säga att 
[a] (det tecken de använder) bildas mellan tungroten och svalgväggen, tycker jag är 
missvisande. Árnason (1982:94) kallar det mittre (”miхmælt”), vilket tycks mig 
stämma rätt väl. Einarsson (1945:6) jämställer den isländska vokalen med den i eng-
elskt father, men tidigare (1927:20) jämställer han den med tyskt a i Vater, fassen, 
och kallar den, liksom Kress gör, ”neutral”. Den tyska vokalen ligger enligt min be-
dömning närmre den isländska än den engelska gör; engelskt a i father bildas ofta 
längre bak; jfr IPA (1999:22) där father transkriberas [fɑхə(ɹ)]; bäst vore kanske [ɑ̟]; jfr 
Catford (2001:150): ”[…] father is often about [ä], or between central [ä] and back [ɑ]”. 

[ɐ̞(ː)]-uttal föreligger för skriftens a: 

taktu [tʰɐ̞xtʏ] mamma [mɐ̞mːɐ] 
hafiх [hɐ̞ːʋɪ] staхiх [stɐ̞ˑх̞ɪ] 

Märk att obetonat -a, som tidigare har nämnts, uttalas med betydligt högre tung-
ställning: mamma [mɐ̞mːɐ]. Se vidare sidan 12. 

[a̱j, ă̱j] (lång resp. kort) är en diftong som börjar med ett främre [a ̱] som inom 
stavelsen övergår till ett [j]. Såsom Holm & Davíхsson (1982:lxxxii) påpekar, kan 
uttalet närma sig [æj] – helst i mindre betonad ställning. I materialet förekommer 
exemplet sælgæti [să̱jlc ̠æ ̆jtɪ], där givetvis klusilen [c ̠] påverkar artikulationen i rikt-
ning framåt–uppåt. Ofta är [j]-segmentet i den korta diftongen knappt stort mer än 
en antydan i slutet av [a ̠]. Istället för en kort diftong uttalas ofta en monoftong [ɐ̞], 
vilket ljud beskrivs ovan. 

[a̱j, ă̱j]-uttal föreligger för skriftens æ: 

sælgæti [sa̱jlc ̲æjtɪ] fæstir [fă̱jstɪr] 
gæхa [c ̲ă̱jх]̞ hræхilega [r̥a̱jх̞ɪlɜɐ] 

[ɑ̟w, ɑ̟̆w] (lång resp. kort) är en diftong som börjar med en vokal som ligger något 
längre bak än isländskt a [ɐ̞] och är något rundad. Då diftongen är kort är [w]-delen 
knappt mer än en antydan; ofta endast en lätt labialisering: [ɑ̹]. Fries (1976:82) 
återger diftongen [ɑuː] respektive [ɑu] och jämställer den första delen med a i sven-

                                                   
12 IPA saknar märkligt nog tecken för detta mycket vanliga ”europeiska” a-ljud; istället an-
vänds vanligen IPA:s [a], även om [ɐ]̞ kan förekomma. Catford (2001:148, 150) använder [ä]. 
Jag följer här Helgason (2002), som använder [ɐ]̞. 
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skt lat. Uttalet kan givetvis variera en del, bl.a. med trycket; även längden tycks 
spela in, så att artikulationen sker längre bak då diftongen är kort. Goodwin 
(1905:107) återger á i lángur [], vilket motsvaras av IPA:s [ɑ̹ː]. Han tillägger: ”Det 
uppges ifrån en trakt på Island ett dialektiskt [sic!; här ’dialektalt’] uttal av  som 
aŋ”. Den korta diftongen ersätts ofta av en monoftong; en låg bakre stundom något 
rundad vokal [ɑ̹]; jfr Goodwins []. Att som Pétursson (1976:48) och Gíslason & 
Þráinsson (2000:135) återge monoftongen [a] stämmer illa med mina intryck. Man 
kan notera att såväl kort á som kort æ [ă̱j] (se ovan) kan uttalas helt lika, nämligen 
[a]. Jag upplever dock de korta ”diftongerna” som i flesta fall klart åtskilda, också då 
de realiseras som monoftonger. 

[ɑ̟w, ɑ̟̆w]-uttal föreligger i första hand för skriftens á: 

áхan [ɑ̟wх̞ɐn] mála [mɑ̟wlɐ] 
háriх [hɑ̟̆wɹɪ] þáttur [θɑ̟̆htʏɹ̥] 

[ɑ̟̆w]-uttal föreligger även för skriftens a före ng, nk: 

vangan [ʋɑ̟̆wŋkɐn] rangla [rɑ̟w̆ŋːlɐ] 
langt [lɑ̟̆wŋ̊t] hanki [hɑ̟̆wŋ̊ˑc ̠ɪ] 

[e ̞j, ĕ̞ j] (lång resp. kort) är en diftong som börjar med en vokal som bildas något 
högre än e i kenna, þetta m.fl. och glider sedan upp mot [j]. Enligt Kress (1982:20) 
börjar diftongen med e-ljudet i tyskt geben, d.v.s. mellanhögt [e]. Han återger 
diftongen [ei]. Fries (1976:82) talar om slutet [ei] och jämför med engelskt late. 
Eskeland m.fl. (1967:130) återger diftongen [ɛi]; så ock Einarsson (1927:21). Denna 
vacklan stämmer väl överens med min uppfattning att diftongen börjar någonstans 
mellan [e] och [ɛ], exakt var varierar förstås – bl.a. med kontexten. Så torde difton-
gen bildas med högre tungställning i geyja än i beygja, deyja och heyja. Goodwin 
(1908:102) återger diftongen [̯], d.v.s. börjande med ett [] som uttalas med något 
lägre tungtställning än [e] och motsvaras av IPA:s [e ̞] (Eriksson 1961:106).  

[e ̞j, ĕ̞j]-uttal föreligger för skriftens ei, ey. 

ei [e ̞j] keyptum [cʰĕ ̞jftɵm] 
neitt [nĕ̞jht] eina [e ̞jnɐ] 

[ĕ̞j]-uttal föreligger även för skriftens e före ng, nk. 

lengi [lĕ̞jŋʲc ̱ɪ] drenglyndum [tɾĕ ̞jŋlɪntʏm] 

[ø ̞ɥ, ø ̞ɥ̆] (lång resp. kort) är en diftong som börjar med ungefär samma vokalkvalitet 
som i början av ö i t.ex. fölur. Diftongen uttalas med stigande tungställning. Läpp-
rundningen är under diftongens senare del ringa eller ingen, enligt Árnason (1982: 
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96): ”Raunar er kringingin á þessum síхari parti tvíhljóхsins oft býsna veik, þannig 
aх niхurlag tvíhljóхsins líkist stundum [i]”. Den auditiva skillnaden mellan [ø ̞ɥ] och 
[ø ̞j] torde vara minimal. Thráinsson (1994:144) återger diftongen [œi ̯], Gíslason & 
Þráinsson (2000:133) och Jóhannesson (1999:2) [öi], Árnason (a.st.) [œy]; också [öy] 
förekommer, bl.a. hos Guхmundsson (1922:6), som säger: ”nærmest som svensk öj i 
möjlig, men forskelligt fra da. öj”. Pétursson (1976:45) säger: ”mjög oft er einnig ein-
hver kringing á seinni hlutanum. Mætti þá hljóхrita [öi ̫]”13. Det är förstås olyckligt 
att [ö] används, eftersom det inte är tillräckligt explicit. Givetvis förekommer en del 
variation, bl.a. i fråga om tungans läge i höjdled i diftongens början: [øɥ, ø ̞ɥ, œɥ] 
m.fl. uttal. Enligt Gíslason & Þráinsson (2000:134) förekommer såväl [ö] som [ʏ]. [ʏ] 
anges också av Einarsson (1927:21). Goodwin (1908:102) återger diftongen [] i t.ex. 
[̱́a]; som kort [(̣)]. Detta [] motsvaras av IPA:s [œ̝] (Eriksson 1961:111). 

[ø ̞ɥ, ø ̞̆ɥ]-uttal föreligger för skriftens au. 

aumingjar [ø ̞ɥmɪɪŋɐ̰ɹ̰] kaupmann- [kø ̆ɥ̞hpmɐn] 
laug [lø ̞ɥ] aumt [ø ̞̆ɥm̥t] 

[ø ̞̆ɥ]-uttal (kort) föreligger även för skriftens ö före ng, nk. 

löngu [lø ̞̆ɥŋˑkʏ] -stöng [stø ̞ɥ̆ŋk] 

Märk att en monoftong stundom ersätter den korta diftongen: austur [ø ̞stʏɹ̥]; jfr ock-
så Árnason (1982:122). 

[ow, ŏw] (lång resp. kort) är en diftong som börjar med ett [o] som kan vara något 
lägre än i diftongen [o ͡ɞ], men inte så låg som [ɔ]: [o ̞] och närmar sig [w] mot slutet. 
Diftongen återges vanligen [ou]; så Fries (1976:82) som beskriver det som en åo-
diftong, där o motsvarar svenskt o i bonde, d.v.s. ungefär [ʊ]. ”Diftongiskt: [oω]” en-
ligt Holm & Davíхsson (1982:lxxxi); [ω] kan jämställas med [u]. 

[ow, ŏw]-uttal föreligger för skriftens ó. 

sómi [sowmɪ] heimsóttum [hĕ̞jmsŏwhtʏm] 
fólk [fŏwɬk] hjón [çown] 

                                                   
13 [o ̫] är ett äldre IPA-tecken för labialisering, nu ersatt med [ʷ]. 
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2.1.2 Konsonanter 
 bilabial labiodental dental14 alveolar palatal velar glottal 

klusil pʰ p   tʰ t   cʰ c  kʰ k   

frikativa  f, v θ, х  ç, ʝ15 x, ɣ h, – 

sibilant    s, –    

nasal m̥, m  n̥, n  ɲ̊, ɲ ŋ̊, ŋ  

tremulant    r ̥, r    

lateral     ɬ, l    

Tabell 1. Traditionell uppställning med isländskans konsonantsystem. 

Uppställningen i tabell 1 är en sammanställning av de framställningar som ges i litte-
raturen. Vissa avvikelser förekommer, bl.a. hos Thráinsson (1994:147), som har en 
kolumn för dental/alveolar, och som har en rad för tonande frikativor/approxi-
manter; dessutam tar han med [ɾ ɾ ̥] jämte [r r̥]. En alternativ uppställning ges i resul-
tadelen. 

Isländskan har en stor uppsättning konsonanter. Om man bortser från klusilerna, 
som alla vanligen är tonlösa, är konsonantsystemet – åtminstone i sin normaliserade 
form – nästan helt symetriskt, d.v.s. att det finns en tonande och en tonlös variant av 
vart ljud. Undantag är [ɱ] som i regel är tonande och s, som i regel realiseras tonlöst. 
I materialet förekommer dock såväl tonande klusiler som en tonande sibilant [z]. Jag 
räknar med tre typer av klusiler: postaspirerad, oaspirerad och preaspirerad: [pʰ, p, 
hp; tʰ, t, ht; c ̱ʰ, c ̱, hc ̱; c ̱ʰ, c ̱, hc ̱̱; kʰ, k, hk], samt, i få förekommande fall, [b, d, ɡ]. Man 
kunde – av systematiska och pedagogiska skäl skilja mellan oaspirerade fortes, t.ex. 
[p, t] och tonlösa lenes [b ̥, d]̥, där [b ̥, d]̥ är realisationer av b, d medan [p, t] är 
realisationer av p, t; det finns således en fonematisk motsättning mellan fortes och 
lenes. Denna skillnad tar sig dock inte tydligt påvisbara fonetiska uttryck hos själva 
klusilen. Istället uttrycks den hos det närmast föregående segmentet, som realiseras 
tonande före lenes och tonlöst före fortes, t.ex. orga [ɔɾkɐ]~orka [ɔɹ̥kɐ]. Motsvarande 
skäl att skilja mellan fortes och lenes av andra konsonanter finns ej. Likväl skiljer 
Fries (1976:85f.) mellan [ɣ̊] för g i t.ex. hugsa, som hon återger [hʏɣ̊sa] och [χ] för k i 
t.ex. slíkt, som hon återger [sliχt]. Det framgår dock inte om hon menar att det 
föreligger någon fonetisk skillnad mellan [ɣ̊] och [χ], varken i fråga om fortis~lenis 
eller artikulationsställe. (IPA:s [χ] är uvulart, [ɣ] velart; sydisländskt hv-uttal återger 

                                                   
14 IPA:s [t, d, n, l] är omarkerat alveolara; dental artikulation kan utmärkas [t ̪ n̪ l ̪]. Så görs ej 
här, utom då motsättningen dental~alveolar dryftas.  
15 Genomgående används i litteraturen [j], som dock beskrivs som en frikativa. 
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hon däremot [x, xw], d.v.s. (labio)velart.) Likaså skiljer hon mellan [х̥] för х i t.ex. 
blaхka, som hon återger [blaх̥ka]16 och [θ] för þ i t.ex. þrumur, som hon återger 
[θrʏːmʏr].  

De tonande ”frikativorna” [v, х, ʝ, ɣ] är i regel rätt ”svagt” artikulerade, såsom påpe-
kas av Thráinsson (1994:147), som hellre vill betrakta dem som approximanter; han 
tillägger att j kan klassificeras som glidljud (”glide”; isl. skriхhljóх). Processen att ton-
ande frikativor blir tonande approximanter beskrivs av Helgason (1993:31 ff.). Man 
kan emellertid ifrågasätta om det över huvud förekommer verkliga tonande frikati-
vor i tillräckligt stor utsträckning ens i vårdat tal för att man alls skall behöva räkna 
med dem som en del av isländskans ljudbestånd. Därmed blir också den av Helga-
son beskrivna processen överflödig. Av de tonande ”frikativorna” är det endast [v] 
och [ ʝ ] som förekommer ordinitialt. Likväl har jag endast mycket sällan funnit något 
tydligt [ ʝ ] eller [v] i materialet. Istället är det [j] och [ʋ] som uttalas. Därför är det [ʋ, 
х̞, j, ɰ] och inte [v, х, ʝ, ɣ] som beskrivs nedan. Frikativorna kan ses som mer till-
fälliga variationer, t.ex. vid emfas. Helgason (a.st.) säger om ”processen” att den alltid 
är tillämplig, utom i ”mycket betonade” stavelser. I materialet finns endast mycket 
få tydliga tonande frikativor. Detta gäller också uppläsningens mer vårdade uttal, där 
jag dock har funnit några få exempel: vinur [vɪːnɵ̟ɹ̥], djöfuls [tʝø ͡ɞʋɵls], horfхum 
[hɔ̟ɹхʏm]. I det spontana talet finns bl.a. bíddu [pɪхʏh] (citatform [pitːʏ]). 

En översikt av isländskans konsonanter kan ställas upp: 

Klusiler: (postaspirerade) [pʰ, tʰ, c ̠ʰ, kʰ], (oaspirerade) [p, t, c ̠, k], (preaspirerade) [hp, 
ht, hc ̠, hk]. 

Frikativor (tonlösa) [f, θ, s, ɹ̥, ç, x, h], approximanter: (tonande) [ʋ, х̞, –, ɹ, j, ɰ]. 
Därtill kommer det glottala [ɦ] som förvisso klassificeras som tonande, men uttalas 
med läckande röst (eng. breathy voice); jfr IPA (1999:20), Catford (2001:97). 

Mot en tonlös frikativa svarar som sagt vanligen en tonande approximant snarare än 
en tonande frikativa. I detta mönster – som givetvis inte är en undantagslös regel – 
passar även lateralerna in: [ɬ]~[l]. 

Nasaler: (tonlösa) [m̥, –, n̥, ŋ̊ʲ, ŋ̊], (tonande) [m, ɱ, n, ŋʲ, ŋ]. Därtill kommer en audi-
tivt ”svagare” tonande serie, som ”ersättning” för den tonlösa. Dessa tonande ”ton-
lösa” nasaler kan möjligen transkriberas [n ͉] o.s.v.; [o ͉] definieras av IPA som ”weaker 
articulation” (jfr IPA 1999:193). I vissa fall är ”den tonlösa nasalen” helt tyst. 

 

                                                   
16 Att b här återges [b] torde vara oavsiktligt; Fries återger det annars [b]̥. 
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Likvidor: 

Lateral frikativa/approximant: (tonlös) [ɬ], (tonande) [l]. 

Tungspetsen och främre delen av tungbladet bildar en fullständig förträngning mot 
tandköttet eller tandvallen, medan luften kan passera ut vid tungans sida/sidor.  

Tremulant (vibrant)/tap: (tonlös) [r ̥/ɾ ̥], (tonande) [r/ɾ]. (Se nedan.) 

De enskilda konsonantljuden (Utan avseende på fonologisk kvantitet): 

Klusiler 

[pʰ] är en tonlös, postaspirerad, bilabial klusil. Förträngningen, som följs av aspira-
tion, bildas med läpparna. Inga avvikande beskrivningar i litteraturen. 

[pʰ]-uttal föreligger för skriftens p i början av ord. 

pússi [pʰʊsːɪ] pakka [pʰɐ̞hkɐ] 
pent [pʰɛn͉̊t] pabba [pʰɐ̞pːɐ] 

[p] är en tonlös oaspirerad, bilabial klusil. Förträngningen bildas med läpparna. Det 
är den oaspireraden motsvarigheten till [pʰ] (se detta). 

[p]-uttal föreligger för skriftens p mellan vokaler och efter tonlös konsonant, och 
ordfinalt17, samt för ordinitialt eller postkonsonantiskt b; för skriftens bb; för f före l, n. 

tapa [tʰɐ̞ːpɐ] spurхi [spʏɾх̞ɪ] höfn [hœpn̥] 
pabba [pʰɐ̞pːɐ] beit [pe ̞jt]   

[hp] är en tonlös preaspirerad bilabial klusil. Ett h-ljud föregår den förträngning som 
bildas med läpparna. Preaspirationen som fonologisk företeelse kan givetvis ta sig 
olika fonetiska uttryck. Vanligast är att den i litteraturen återges med [ʰ], vilket är i 
full överensstämmelse med IPA (jfr bilaga 2), men bortser helt från den fonetiska va-
riation som förekommer.18 Goodwin (1908:93) återger pp [ϕp], d.v.s. som en homor-
gan sekvens, en infrikata. Denna analys har kritiserats; se t.ex. Einarsson (1927:4). 
Helt oriktig är den dock inte, ty redan under aspirationsfasen börjar läpparna att 
närma sig varandra, så att en [ɸ]-artikulation uppstår närmast före ocklusionsfasen. I 

                                                   
17 I final ställning förekommer svag eller ingen postaspiration. 
18 Därmed inte sagt att [h] skulle återge den fonetiska variationen bättre än [ʰ]; det är ju 
ingen fonetisk skillnad mellan dem. Problemet med [ʰ] är att tecknet signalerar att här kom-
mer den fonologiska företeelsen preaspiration, utan att hänsyn tas till hur /ʰ/ realiseras. Att 
stor fonetisk variation förekommer framgår av Helgasons (2002) undersökning. För kon-
struerade exempel använder Helgason [h] för t.ex. isländskt /ʰ/. Jag har funnit det lämpligt 
att följa Helgasons exempel. 
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materialet förekommer ett enstaka tydligt [ɸp]-uttal i upp [ʏɸp]. Det vanliga uttalet 
är dock [ʏhp]. 

[hp]-uttal föreligger för skriftens pp (utom före t); för p före l, n (och m). 

opna [ɔhpnɐ] uppá [ʏhpɑ̆w] 
hnuplaх [nʏhplɐ] kaupmanninn [kø ̆ɥ̞hpmɐnɪn]

Märk att tonande uttal [b] sporadiskt förekommer för skriftens b i tonande kontext. 
Av den litteratur som jag har tagit del av är det endast Goodwin (1908:96) som 
beskriver tonande klusiler19: ”I sandhi20 äro även dessa [ordinitiala klusiler], som i 
alla mediæ i inljud, ganska tydligt tonande, t.ex. sá bezti”.  

um búхina [ʏm buхɪnɐ] tilbaka [tʰɪbɐ̞kɐ] 

[tʰ] är en tonlös postaspirerad apikal (post)dental (gingival)21 klusil. Förträngningen, 
som följs av aspiration, bildas med tungspetsen mot framtändernas baksida eller mot 
tandköttet. Kress (1982:31) uttrycker sig något märkligt i sin jämförelse mellan is-
ländska och tyska: ”das Zungenblatt artikuliert gegen die Hinteflächen der oberen 
Schneidezähne und auch noch höher. Im Deutschen wird t häufig dorsal artikuliert, 
im Isl. Nicht.” Här tycks en terminologiförskjutning föreligga: ”Zungenblatt” skall 
här hellre tolkas som ’tungspets’ (lat. apex) än ’tungblad’ (lat. lamina); ”dorsal” skall 
här hellre tolkas som ’laminal’ eller möjligen ’anterodorsal’. Einarsson (1945:plansch)22 
kallar t i tap dentalt, medan palatogrammet visar att tungan rör också vid tandvallen. 

[tʰ]-uttal föreligger för skriftens t i uddljud. 

taktu [tʰɐ̞xˑtʏ] töskuna [tʰœskʏnɐ] 
tókst [tʰŏwx̞st] tölu [tʰø ͡ɞlʏ] 

[t] är en oaspirerad apikal (post)dental (gingival) klusil. Förträngningen bildas med 
tungspetsen mot framtändernas baksida eller mot tandköttet. Det är den oaspirera-
de motsvarigheten till det ovan omtalade [tʰ]. Efter r, s sker artikulationen vanligen 
längre upp på tandvallen. 

                                                   
19 Konráхsson & Rögnvaldsson (2001:3.3): ”[…] órödduх lokhljóх, eins og öll íslensk lokhljóх 
eru venjulega” (min kursivering), en formulering som medger viss variation. Ingen sådan va-
riation kommer fram hos Indriхason (2001:2.3): ”[…] öll lokhljóх málsins eru órödduх”. 
20 D.v.s. yttre sandhi som avser processer över ordgränsen, medan inre sandhi avser processer 
över morfemgränsen i ett kompositum. 
21 Av lat. gingíva, ’tandkött’ 
22 Denna hänvisning avser här och framgent planschen på den opaginerade sidan mellan s. 12 
och 13. 
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[t]-uttal föreligger för skriftens t mellan vokaler, efter tonlös konsonant samt i 
ordslut; också för d, dd, samt i klustren [tl tn] för ll, nn. 

stal [stɐ̞ːl] einn [ĕ̞t] 
útí [uti] dollur [tɔtlʏr̥] 

[ht] är en tonlös preaspirerad (post)dental klusil. Ett h-ljud föregår den förträngning 
som bildas vid tänderna/tandköttet. Se för övrigt [t] ovan. 

[ht]-uttal föreligger för skriftens tt; för t före l, n 

mátti [mɔhtɪ] ýtti [iht] 
ætlar [ă̱jhtlɐɾ] vitni [ʋɪhtnɪ] 

Märk 1 att tonande uttal [d] sporadiskt förekommer för skriftens d i tonande kon-
text. Goodwin (1908:96) ger exemplet ”and lát” med tonande klusil. Närmsta 
motsvarighet i mitt material är andlitinu, som uttalas med ton i bör början av d-et, 
men som under 15 ms är helt tonlöst. Detta kan jämföras med t i samma ord, som är 
helt tonlöst i 50 ms. Liknande också i andlitsdráttum. I hérna är klusilen alltigenom 
tonande. 

andlitinu [ɐ̞ndtɬɪtɪnʏ] andlitsdráttum [ɐ̞ndtɬɪstɾɑhtʏm] hérna [ɛdnɐ] 

Märk 2 att genitivformer som vatns (till vatn [ʋɐ̞htn]) uttalas [ʋɐ̞htns], [ʋɐ̞hts], [ʋɐ̞sː]; 
jfr Gíslason & Þráinsson (2000:86). I materialet förekommer vatnsins [ʋɐ̞htsɘ̃s] (och 
[ʋɐ̞sːɘ̃s]), men i sammansättningen vatnsból [ʋɐ̞sːpo ̞ɬ]. 

[c ̠ʰ] är en tonlös postaspirerad dorsal palatal klusil. Förträngningen, som följs av aspi-
ration, bildas med främre delen av tungryggen mot gomtaket. Beroende på kontext 
varierar förstås det exakta artikulationsstället, så att artikulationen sker längre bak 
före æ än före í. Fries (1976:85) säger att ”k följs av j-ljud före främre vokal”. Kress 
(1982:24) anmärker: ”[…] dieser k- und g-Laut einen j-haltigen Charakter, den man 
bei der Explosion des Lautes am deutlichsten hört. Man glaubt, ein gewöhnliches  k 

+ j oder ein gewöhnliches g + j zu hören. In Wirklichkeit aber sind diese isländi-
schen Laute nicht zusammengesetzt.” Också Kristinsson (1988:7) framhåller att hans 
transkription [kjʰ] betecknar ett ljud och motsvarar IPA:s [cʰ]. En härifrån avvikande 
uppfattning företräder Goodwin (1908:92, 96), som menar att en affrikata 
föreligger. Denna affrikata återger han [k] (IPA [c ͡ç]), och kallar den dorso-palatal. 
Affrikatan sägs vara skild från svenskt [] (IPA [ʨ]) genom såväl artikulationsstället 
som ”fasthållandet av det förra elementets explosiva karakter”. Det frikativa ele-
mentet sägs dock försvinna i obetonad ställning. Någon egentlig affrikata tycker jag 
dock inte föreligger här. Att däremot postaspirationen inledningsvis uttalas med viss 
dorsopalatal friktion torde vara svårundvikligt. För att en affrikata skall uppstå mås-
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te dock artikulationsläget bevaras en viss tid för att den skall uppfattas som en affri-
kata, och den tiden bör vara längre än den vanligen är i isländskan. 

Valet mellan [kʲʰ] och [cʰ] är inte självklart. Artikulationen är i isländskan sällan rent 
palatal, utan ofta mellan palatal och velar. Att artikulationsstället varierar med kon-
texten har redan påpekats. [c ̠ʰ] kommer rätt nära det jag hör. 

[c ̠ʰ]-uttal föreligger för skriftens k före palatal, orundad vokal (í/ý, i/y, e, ei/ey) och 
æ, samt för kj i ordinitial ställning. 

kyrfilega [c ̠ʰɪɾʋɪlɜɐ] kjöti [c ̠ʰø ͡ɞtɪ] 

[c ̠] är en tonlös oaspirerad dorsal palatal klusil. Förträngningen bildas med främre 
delen av tungryggen mot gomtaket. Se även om [c ̠ʰ] ovan. 

[c ̠]-uttal föreligger för skriftens k efter vokal eller tonlös konsonant före palatal, 
orundad vokal (í/ý, i/y, e, ei/ey), æ och j samt för intervokaliskt kj. [c ̠-uttal 
föreligger även för gj, ggj, samt g, gg före í, ý, i, y, e, ei, ey och æ. 

skipaхi [sc ̠ɪːpɐх̞ɪ] merkja [mɛɹ̥c ̱ɐ] 
getiх [c ̠e ̞͡ɜtɪх]̞ sælgæti [să̱jlc ̠æ ̆jtɪ] 

[hc ̠] är en tonlös preaspirerad palatal klusil (fortis). Ett h-ljud föregår den förträng-
ning som bildas mot gomtaket. Goodwin (1908:92) talar istället om en infrikata [] 
(IPA [çc͡]) och ger exempelordet ekki. Preaspiration realiserad som [ç] förekommer 
annars mest efter í, ý, ei, ey, æ (Kristinsson: 1988:54). Det är också min uppfattning 
att preaspirationen starkt påverkas av vokalens artikulationsställe, liksom – ehuru 
mindre starkt – av klusilens. 

[hc ̠]-uttal föreligger för skriftens kk före j, i i intervokalisk ställning. 

ekki [ɛhc ̠ɪ] dekkja- [tɛhc ̠ɐ] 

Märk att tonande uttal [ɟ ] enligt Goodwin (1908:96) förekommer ”i inljud”, också i 
sandhi. Han ger exemplet ”bláfjalla geimur”. Några tydliga exempel i materialet har 
jag inte funnit. 

[kʰ] är en tonlös postaspirerad dorsal velar klusil. Förträngningen, som följs av aspi-
ration, bildas med tungryggen mot gomseglet. Exakt hur aspirationen realiseras 
varierar med det segment som följer efter klusilen.  

[kʰ]-uttal föreligger för skriftens k i uddljud, utom före palatal orundad vokal (í, ý, i, 

y, é, e, ei, ey), æ, samt j. 

konum [kʰo ͡ɞnʏm] kaupmann- [kø ̆ɥ̞hpmɐn] 
komdu [kʰɔm̟tʏ] krafti [kʰɾɐ̞fˑtɪ] 
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[kʰ]-uttal föreligger även för skriftens h före v i början av ord. 

hvaх [kʰvɐ̞̞х̥] hvössum [kʰvœsːʏm]
hvarf [kʰvɐ̞rf] hversu [kʰɛsːʏ] 

[k] är en tonlös oaspirerad dorsal velar klusil. Förträngningen bildas med tungryggen 
mot gomseglet. Inga avvikande beskrivningar i litteraturen.  

[k]-uttal föreligger för skriftens k mellan vokaler, efter tonlös konsonant samt i 
ordslut, utom före palatal orundad vokal (í, ý, i, y, e, ei, ey) och æ. [k]-uttal 
föreligger även för morfeminitialt g utom före palatal orundad vokal  och æ; för gg 
utom före palatal orundad vokal och æ. 

skólann [skowlɐn] túlkun [tʰʊɬˑkʏn] 
taka [tʰɐ̞ːkɐ] skók [skowk] 

[hk] är en tonlös preaspirerad velar klusil. Ett h-ljud föregår den förträngning som 
bildas mot gomtaket. Inga avvikande beskrivningar i litteraturen, utom Goodwin 
(1908:96), se Märk nedan. 

[hk]-uttal föreligger för skriftens kk (utom före t), samt för kl, kn, km.23 

okkur [ɔhkʏɾ] sakna [sɐ̞hknɐ] 
þakkaхi [θɐ̞hkɐх̞ɪ] líklega [lihklɜɐ] 

Märk att tonande uttal [ɡ] sporadiskt förekommer för skriftens g i tonande kontext. 
Goodwin (1908:96) ger bl.a. exemplet ”er gaman”. 

(tómu) glerja  [ɡlɛɾjɐ] jólaguхspjallinu [joʊ̯lɐɡʏspjɐtlɪnʏh]

[ʔ] är tonlös glottal klusil. Ljudet bildas då stämläpparna plötsligt öppnas så att den 
inneslutna luften kan strömma ut; en liten ”knall” uppstår. Ljudet är i regel tonlöst, 
även om det kan tänkas bli mer eller mindre tonande (”läckande röst”) i tonande 
kontext, [ʔ̤]. Det saknar fonemstatus i isländskan, men fungerar som ”hård ansats” 
vid emfatiskt uttal av ord med initialt vokalfonem. I materialet: [ʔ]aldrig. Dessutom 
förekommer i s.k. höggmæli [ʔ] i stället för annan klusil före [n]: fregna [frɛʔnɐ] för 
[frɛknɐ], främst hos yngre (Þráinsson & Árnason 2001:3.2.1). 

Frikativor (spiranter)/approximanter 

[f] är en tonlös labiodental frikativa. Förträngningen bildas med underläppen mot 
övre framtänderna. Inga avvikande beskrivningar i litteraturen. 

                                                   
23 km finns inte i isländska arvord, men väl i lånordet drakma (gr. δϱαχμή); Gíslason & Þráins-
son (2000:77). 
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[f]-uttal föreligger för skriftens f i uddljud; för skriftens f, p, pp före t (och s), samt 
för medialt ff före konsonant; för skriftens ff i intervokalisk och final ställning; också 
för intervokaliskt f i några lånord och namn (se Märk 1). 

fórum [fowrʏm] kepptist [c ̱ʰɛfˑtɪs] 
hvarf [kʰvɐ̞rf] gróхafíkn [kɾowх̞ɐfihkn͉] 

Märk 1 uttalet av f i lånordet sófi, i materialet: svefnsófann [svɛpso ̟fɐn]. 

Märk 2 att uttalet av p + -s (genitivändelse) vacklar i t.ex. skips (gen. sg. av skip 
[sc ̠ɪːp]): [sc ̠ɪːps/sc ̠ɪps~sc ̠ɪfs] (Helgason 2002:48). 

[ʋ] är en tonande labiodental approximant. Efter tonlös frikativa kan v realiseras 
frikativt: [v, v̥, f]. I litteraturen talas sällan om en approximant, men Helgason (1993: 
31 f.) och Thráinsson (1994:147) gör så. 

[ʋ]-uttal föreligger för skriftens v i uddljud och efter konsonant före (oftast orun-
dad) vokal; för skriftens f i intervokalisk och postvokalisk ställning; för v före konso-
nant i några få ord, som Evrópa, evra (€).  

voru (aх) [ʋo ͡ɞɾ] hafa [hɐ̞ːʋɐ] 
vita [ʋɪːtɐ] af [ɐʋ] 

Märk att f nollrealiseras mellan á, ó, ú och vokal. I materialet: húfu [ɦuːʏ], sjávarins 
[sjɑ̟wɐɹɘ̟̃s]. 

[θ] är en tonlös apikal/laminal dental frikativa (läspljud). Förträngningen bildas med 
tungan mellan övre och nedre framtänderna, så att tungspetsen eller tungbladets 
främre del rör vid övre framtändernas nedre kant. Ljudet kan även åstadkommas 
med tungspetsen mot övre framtändernas baksida (apikodentalt). Det råder viss 
oenighet om frikativans artikulationsställe. Den dominerande uppfattningen är att 
den artikuleras postdentalt. Pétursson (1976:36) kallar frikativorna ([θ] och [х]) dor-
sala, och säger att tungspetsen ligger mot nedre tandraden och främre delen av tung-
ryggen (”frambak tungunnar”) mot tandvallen, men att de också kan artikuleras med 
tungspetsen mot tandvallen. Goodwin (1908:97) säger: ”De tidigare såsom »inter-
dentaler» bestämda apiko-gingivala gnidljuden þ ock  äro ett gott stycke tillbaka-
dragna från artikulationsstället för t ock d ock synas mig lika ofta snarare vara apiko-
alveolarer, i synnerhet efter r”. Enligt Goodwin har isländskan således två tonlösa 
apikoalveolara frikativor, [θ̱] och [s]. ”Den perspirerade frikativan þ är alltid tydligt 
aspirerad, eller rättare sagt: det hörs en liten tonlös paus efter ljudet”, tillägger 
Goodwin. Enligt Kress (1982:23) är frikativan apikopostdental, och uttalas med 
tämligen stor energi; friktionen kan följas av aspiration, menar han. Konráхsson & 
Rögnvaldsson (2001:3.4) säger om [θ] och [х] att de är dentala eller alveolara; de 
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bildas med främre delen av tungan mot tandvallen, medan tungspetsen nalkas (”nál-
gast”) framtänderna i överkäken. De tillägger att det varierar mellan personer hur 
långt fram den trängsta förträngningen sker. Einarsson (1945:plansch) menar att х, þ 
och nþ (i ennþá) är interdentala, vilket stöds av hans palatogram. 

[θ]-uttal föreligger för skriftens þ i morfeminitial ställning; för х före tonlös klusil  
och yttrandefinalt. 

þjófkenna [θjowc ̠ʰɛnɐ] þegar [θe ̞͡ɜɰɐɾ] 
þaх [θɐ̞ˑ] fótboltaliх [foˑpɔ̤ɬtɐlɪθ͉] 

Märk att [þ] (lånat från ortografin) ej sällan skrivs för [θ], helst i isländska fram-
ställningar, t.ex. Rögnvaldsson (1989), Gíslason & Þráinsson (2000). 

[х̞] är en tonande apikal/laminal interdental approximant (läspljud). Det är en ton-
ande motsvarighet till [θ] (se detta). Pétursson (1976:36) påstår att [х] bildas något 
längre bak än [þ], och att förträngningen inte är fullt så trång vid [х]. Einarsson 
(1927:14) säger att artikulationen är betydligt slappare än vid [θ], särskilt i intervo-
kalisk och prekonsonantisk ställning. 

[х̞]-uttal föreligger för skriftens х, utom före k. ([х̞] för skriftens þ tas upp senare.) 

góхri [kŏwх̞ɾɪ] búхum [puːх̞ʏm] 
opnaхu [ohnɐх̞ʏ] aхalega [ɐ̞ːх̞ɐlɜɐ] 

[s] är en tonlös apikal alveolar frikativa (sibilant). Förträngningen bildas med tung-
spetsen mot tandvallen. Luftflödet är koncentrerat till en smal kanal utmed tungans 
mitt. Denna koncentrering av luftflödet bidrar till att höja luftflödets fart, varför 
kraftig turbulens uppstår och resulterar i mycken högfrekvent energi (Catford 2001: 
85). Hur kraftigt uppböjd tungan är beror på kontexten, minst före [i]. Fries (1976: 
86) anmärker: ”Särskilt i uddljud uttalas s med tungspetsen något mer tillbakadragen 
än svenskt s.” I svenskan är laminalt [s ̻] vanligast (Elert 2000:62), vilket innebär att 
det genomgående är rätt stor skillnad mellan svenskt [s ̻] och isländskt [s ̺]. Elert (a.st.) 
menar att hörselintrycket inte skiljer sig ”väsentligt” mellan den apikala och den la-
minala artikulationen. Mitt intryck är att skillnaden är – eller åtminstone kan vara – 
mycket tydlig, och att den apikala artikulationen är mycket viktig för att uttalet 
skall låta ”isländskt” (i motsats till svenskt, d.v.s. laminalt). Konráхsson & Rögnvalds-
son (2001:3.4) säger att somliga (”sumir”) bildar ljudet apikoalveolart, men att många 
bildar det laminalt, med tungspetsen mot tänderna i underkäken. Kress (1982:23 f.) 
säger att artikulationen sker med tungspetsen mot tandköttet, ”dicht über den 
vorderen Oberzähnen gesprochen, etwas unterhalb der Stelle, an der dt. sch gebildet 
wird”. Árnason (1980:98) säger också att framtänderna är tätt ihop (”allþétt saman”) 
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Goodwin (1908:98) kallar det isländska ljudet apikoalveolart, och tillägger att det 
har ”en tendens till palatalisering i närheten av i, j m.fl. ljud, ock i denna ställning, 
som hos många personer i alla ställningar, låter snarare som ſ än s”. Också Kress 
(1982:25) talar om palataliserat s, i förbindelsen sj, som utifrån Kress’ beskrivning 
kan återges [ʃs ̺ʲ]. Exemplen är sjá och dysja. Detta är svårt att säga något bestämt 
om. Sibilantens duration är vanligen för kort för att man skall hinna uppfatta en 
glidning från [ʃʲ] till [s ̺ʲ]. Den auditiva skillnaden är också synnerligen liten. Einarsson 
(1927:14) menar att s i förbindelsen sj ”mehr mit dem Zungenblatt gebildet wird”, 
men att skillnaden är liten. 24 Palatalisering är en naturlig koartikulation, liksom t.ex. 
labialisering i labial kontext.25 

[s]-uttal föreligger för skriftens s, ss i alla ställningar. [s] föreligger även för skriftens 
x, som senare del av klustret [xs, ks]. 

strax [sθrɐ̞xs] fastast [fɐs̞ˑtɐst] 

loks [lɔks] standa [stɐ̞ntɐ] 

Märk 1 att finalt ss sällan förekommer, sedan /sː/ förkortades (efter lång vokal på 
1300-talet; något senare efter kort vokal) då det sista s-et var en nominativändelse, 
t.ex. ís [iːs] < íss [iːsː] (nom. sg.), hás < háss [hɐ̞ːsː] (mask. nom. sg.). Nu finns t.ex 

höss (poetiskt; m. ack. sg. hösvan). Ss som hörde till stammen har bevarats: hvass, 
skass m.fl.; jfr Óskarsson (2001:10.8). Vidare: foss < fors, íss [isː] (gen. sg.) m.fl., samt 
lånord, t.ex. flass (eng. flash). 

Märk 2 att tonande s [z] endast sällan förekommer i isländskan: sem sagt [s.zɜt ͉] (och 
liknande uttal) flera gånger i det spontana talet i mitt material; vidare sem [zm], 
Hvaх segirхu? [kxɐ̆zɜɞ̜], til þess aх [tʰɪzɐ], (já) þar sem [ɐzm]. Enligt litteraturen är s 
alltid tonlöst [s] i isländskan. Med den utgångspunkten förekommer [z] oväntat ofta 
i mitt material. Det är då tydligt tonande och ofta kraftigt frikativt (ej [z̞]). 

Märk 3 att Fries (1976:86) menar att det finns ett retroflext26 [ʂ] för rs: ársnins 
[ɑuʂːɪns], þorskur [θɔʂkʏr], fyrst [fɪrst, fɪʂt], versna [vɛʂna], þar sem [θaʂːɛm], Geirsson 

                                                   
24 Här tycks dock en betydande individuell variation förekomma. Då Björk Guхmundsdóttir 
sjunger t.ex. sjálfur, sjónum, sést är det palatala inslaget mycket tydligt: [s ̪ç]. 
25 Om koartikulation, se Catford (2001:99 ff.). Enligt Catford är palatalisering exempel på 
”secondary articulation”. ”Co-articulation” enligt Catford omfattar även ”double articulation”, 
t.ex. [w], som är två samtidiga approximanter (velar + bilabial). 
26 ”Retroflex” är en rätt oprecis term – den omspänner allt från apikodental till apikoprevelar 
artikulation. Svenskans /r/ + /d t l n s/ realiseras ofta apikopostalveolart: [ḏ ṯ l ̱ ṉ s ̱] (lm. [ɖ ʈ 
ɭ ɳ ʂ]); IPA:s [ɖ ʈ ɭ ɽ ɳ ʂ] (lm. [     ]) är apikopalatala (eller sublaminopalatala); de 
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[ɡjɛ
iʂːɔn]. Hon jämställer ljudet med det i sv. värst, försök. Redan isländskt [s ̺] är 

något retroflext, och någon betydande ytterligare retroflektering är svår att uppfatta 
och torde knappast förekomma. [ʂ] förekommer också hos Helgason (1993:46) i ex-
emplet annars veit [naʂ ˈʋeiːt] men han är nu något tveksam till teckenanvändnin-
gen27; kanske [s ̠] bättre beskriver det vanliga uttalet. Det innebär förstås inte att [ʂ] 
inte skulle förekomma; det kan det mycket väl göra om än i mindre utsträckning 
och mindre regelbundet än Fries’ framställning ger intryck av. Einarsson (1927:14) 
säger sig ha hört ”beinahe kakuminale Aussprache”, men också att det är honom 
främmande. Jag har inte hört det i mitt material. 

[ɹ̥] är en tonlös apikal alveolar frikativa. Den förekommer som alternativ till [r ̥ ɾ ̥] 
före fortisklusil och i ordslut, mer sällan ordinitialt. [ɹ̥] beskrivs sällan i litteraturen, 
men nämns av Pétursson (1976:41). Helgason (1993:32) beskriver fricering av [ɾ] – 
såväl tonande som tonlöst. 

[ɹ̥]-uttal föreligger för r före p, t, k, samt finalt. Dock inte före s; rs uttalas antingen 
[r ̥s/ɾ ̥s] eller [s(ː)]: vesturs [ʋɛstʏ̱sh]. 

verki [ʋɛɹ̥c ̠ɪ] kjörbúхar [c ̠ʰø ̞ɾpuхɐ̞ɹ]̥ 

[ɹ] är en tonande apikal alveolar approximant. Den förekommer som alternativ till 
[r ɾ], främst i naturligt, spontant tal, men också i det mer ”vårdade” talet (uppläs-
ning). Förutom Helgason (1993:32) har jag inte sett någon beskrivning av detta ljud i 
litteraturen. Helgason framhåller att processen tycks variera mellan olika individer. 
Det intrycket ger också mitt material. 

[ɹ]-uttal föreligger sporadiskt för skriftens r, främst där det inte är allt för starkt be-
tonat. Annars är det svårt att formulera någon regel, eller ens en tydlig tendens. 
Enligt Helgason (a.st.) är kontexten inte avgörande.  

lýgur [liːɰʏɹ] horfхum [hɔ̟ɹхʏm] 

þegar [θɛ̝ɐɹ] fór [foɹ] 

[ç] är en tonlös predorsal palatal frikativa. Förträngningen bildas med främre delen 
av tungryggen mot gomtaket. Jóhannesson (1988:4) kallar ljudet palatalt men åter-
ger det [ɕ]. Goodwin (1908:98) säger helt kort att ” och x äro identiska med de ty. 
ich- ock ach-ljuden”. Enligt Kress (1982:24) bildas den isländska frikativan dock 
längre fram än tyskt ”ich-ljud”, och är mer energisk. Ófeigsson (1920–24:xvii) säger 

                                                                                                                                 
kallas traditionellt ”tjocka” eller ”kakuminala” (till lat. cacúmen ’topp’, här avseende gom-
mens högsta punkt). 
27 Muntlig uppgift. 
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att frikativan ”er en kraftig artikuleret, stærkt bepustet [j]-lyd, svarer omtrent jysk 
hj i Hjælm eller t. ch i Chemie”. Också Blöndal & Stemann (1953:49) menar att den 
låter ”som jydsk [hj] i ‘Hjem’, tysk [ch] i ‘ich’”. Det händer ofta att [h] uttalas istället 
för [ç], inte minst i det mycket vanliga hérna: [hɛtnɐ] eller [çɛtnɐ]. Denna process 
beskrivs av Helgason (1993:35 f.), som också ger uttalet [ɛɾ jɛ̈tna] (er hérna). 

[ç]-uttal föreligger för skriftens hj samt för skriftens h före é och endast i uddljud. 
(Preaspiration kan stundom realiseras som [ç]: ætla [ă̱ʲçtlɐ].) 

hérna [çɛtnɐ] hjón [çown] 
hjá [çɑ̟w] hjúkraхi [çuːkɾɐх̞ɪ] 

[j] är en tonande dorsal palatal approximant. Förträngningen bildas med främre del-
en av tungryggen mot gomtaket. Isländskt [j] betecknas vanligen som en frikativa 
snarare än en approximant. Thráinsson (1994:147) föreslår dock klassificeringen 
”glide” (eng.) för /j/. Hur j realiseras kan givetvis variera med trycket, så att emfa-
tiskt starktryck kan ge [ ʝ ], svagtryck däremot [j]. [ ʝ ] är svårfunnit i materialet, men 
finns i det emfatiskt uttalade djöfuls [tʝø ͡ɞʋɵls]. Också kontextbundna variationer 
förekommer; så säger Fries (1976:85) att j uttalas ”mera vokaliskt efter tonande 
kons[onant].” Goodwin (1908:96) kallar [j] halvvokal ”i brist på ett lämpligare ut-
tryck”. Gíslason & Þráinsson (2000:114) anmärker att [j] i långa kluster som trjóna, 
þrjátíu, strjáll kan falla bort. Bortfall av [j] (och andra approximanter) diskuteras 
också av Helgason (1993:38 ff.), som ger exemplet [ɾɛht] rétt. I mitt material före-
kommer ett liknande uttal, där dock vokalen i början bildas med något högre tung-
ställning: [rĕ͡ɛ̆ht]. 

[j]-uttal föreligger för skriftens j i uddljud, eller efter uddljudande konsonant, före 
vokal; för gj i intervokalisk ställning, samt för g mellan vokal och i. 

já [jɑ̟w] jólin [jowlɪn] 
degi [tɛjːɪ] daginn [ta̱jːɪn] 

[x] är en tonlös dorsal velar frikativa. Förträngningen bildas med tungryggen mot 
gomseglet. Goodwin (1908:98) menar, som tidigare har sagts, att isländskt [x] är 
identiskt med tyskt ”ach-ljud”. Också Eskeland m.fl. (1967:128) jämställer ljudet med 
tyskt ch i Nacht. Kress (1982:31) jämför också med tyskan: ”Isl. [x] liegt zwischen 
deutschem ich- und ach-Laut.”. Ófeigsson (1920–24:xvii) jämställer det isländska 
ljudet, som han återger [χ], med danskt g i lagt och tyskt ch i ach. Också Blöndal & 
Stemann (1953:49) jämför med tyskt ch i Frach, Rache.  

Vad är det då detta tyska ”Achlaut” som de jämför med? Enligt Kohler (1999:86, 
88) realiseras tyskt /x/ olika beroende på kontexten, alltifrån [ç] i dich till [χ] i 



Joakim Walldén  Isländsk fonetik 

 — 34 —

Dach. Däremellan finns dock [x], som står i komplementär distribution med [χ]: 
/x/ realiseras som [x] efter de höga och mellanhöga spända vokalerna [uː] och [oː]; 
som [χ] efter de låga och mellanlåga slappa vokalerna [ɐ̞] och [ɔ], således: [buːx, 
hoːx~dɐ̞χ, dɔχ]. Den isländska frikativan kan således jämföras med tyskt [x] i Buch, 
medan [χ] i Bach bildas längre bak (uvulart). Fries (1976:85 f.) återger den isländska 
frikativan på följande sätt: [ɣ̊] för g i hugsa, [xw, x] (sydländskt) för hv i hvaх och [χ] 
för k i slíkt. Tyvärr är det endast [ɣ̊] som beskrivs, och då som tonlös velar frikativa. 
Vi får således inte veta vilken fonetisk skillnad hon eventuellt anser finns mellan [ɣ̊, 
x, χ]. ([xw] skiljer sig från de andra med sin labialisering.) Ett uvulart uttal efter [i] 
är sannolikt inte vanligt. Einarsson (1927:16) tar avstånd från Goodwins ovan an-
förda jämställande med den tyska frikativan; han menar att isländskt [x] bildas 
längre fram än den tyska frikativan. Den senare bildas ofta med uvular vibration 
(”Zäpfchenschwingungen”), något som inte förekommer i sisländskan, menar han. 
Det stämmer också med mitt intryck av såväl tyskt som isländskt uttal. 

[x]-uttal föreligger för skriftens g, gg, k, kk före t och s samt som första del i [xs] för 
skriftens x. Ordinitialt [xv, xʷ, x] för skriftens hv är ett sydländskt dialektdrag 
(Þráinsson & Árnason 2001:3.1.2) Ordinitialt [x] finns annars endast i namnet på den 
grekiska bokstaven χ, som på isländska heter khí eller hví [x̟iː] (gr. χι). 

taktu [tʰɐ̞xˑtʏ] óþekkt [owθɛxt] 
sagt [sɐ̞xt] rekstri [ɾɛx͉sθɾɪ] 

Märk att klusilen [k] (för k) kan ersätta frikativan [x] före [s], loks [lɔ̟ks]. Detta uttal 
torde vara det vanligare hos unga talare (Þráinsson & Árnason 2001:3.2.1). 

[ɰ] är en tonande dorsal velar approximant. Förträngningen bildas med tungryggen 
mot gomseglet. Ljudet kan helt försvinna i trycksvaga ord eller i vissa kontexter (se 
nedan). Ljudet beskrivs nästan genomgående som en frikativa, och återges [ɣ] (stun-
dom, men oriktigt [ɤ]), men Thráinsson (1994:147) menar att approximant är en 
bättre klassificering. Goodwin (1908:97) anmärker: ”Också i velart [jämte palatalt] 
artikulationsläge  visar frikativan en tendens till reduktion i mellanvokalisk ställning, 
t.ex. i saγa, daγar, såvida den tillsammans med följande vokal inte fullständigt 
reducerats eller bibehållits såsom labiovelarisation av efterföljande konsonant, som i 
skógur, lágur”. Kristinsson (1988:19) säger att [ɣ] inte är så ljudstarkt (”loud”), och 
att det krävs ett tränat öra för att urskilja det i snabbt tal. Han säger vidare att 
ordfinalt [ɣ] ofta bortfaller i vanliga ord. I materialet faller [ɰ] ofta i suffixet -lega: 
[lɜɐ]. 

[ɰ]-uttal föreligger för skriftens g i intervokalisk ställning; för g, gg mellan vokal och 
х, r. 
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þegar [θe ̞͡ɜɰɐɾ] tuggхi [tʰʏɰх̞ɪ] 
sagхi [sɐ̞ɰх̞ɪ] fluga [flʏ͡ø ̱ɰɐ] 

[h] är en tonlös glottal (laryngal) frikativa. Förträngningen sker vid stämläpparna, 
som närmar sig varandra utan att vibrera. Det är snarast ett neutralt ”blåsljud”, som 
till följd av sin neutralitet påtagligt färgas av sin omgivning. 

[h]-uttal föreligger för skriftens h i uddljud, utom före j, l, r, n, é, då h avtonar 
följande ljud, men självt knappast hörs.28 Om [h] såsom preaspiration, se under res-
pektive [hp], [ht], [hc ̱] och [hk]. 

horfхum [hɔ̟ɹхʏm] helvítis [hɛlʋitɪs] 
hafхi [hɐ̞ʋх̞ɪ] hylltur [hɪɬˑtʏɾ] 

[ɦ] är en tonande glottal (laryngal) frikativa. Det är en tonande variant av [h]. Ljudet 
brukar betraktas som ”läckande” (= [h̤]), d.v.s. att stämläpparna inte sluter helt tätt 
under fonationen; jfr IPA (1999:20), Catford (2001:97). 

[ɦ]-uttal föreligger för skriftens h i intervokalisk ställning, uppkommen genom sam-
mansättning eller i ordskarv. [ɦ] i sandhi beskrivs av Pétursson (1976:37). 

(skakka) húfu [ɦuːʏ] (í) hausinn [ɦœɥsɪn] alpahús [ɐ̞ɬpɐɦus] 

Nasaler 
[m̥] är en tonlös bilabial nasal. Förträngningen bildas med läpparna. Inga avvikande 
beskrivningar i litteraturen, men Blöndal & Stemann (1953:52) återger det [hm]. 

[m̥]-uttal föreligger för skriftens m, mm före p, t, k. Dock förekommer också [m] i 
denna ställning, t.ex. samt [sɐ̞mt] i materialet. 

templar [tʰɛm̥plɐɾ] aumt [ø ̞̆ɥm̥t] 

[m] är en tonande bilabial nasal. Förträngningen bildas med läpparna.   

[m]-uttal föreligger för skriftens m i uddljud före vokal samt före annan konsonant 
(utom p, t, k, se ovan); för skriftens mm i intervokalisk och postvokalisk ställning 
(finalt). 

mamma [mɐ̞mːɐ] minnist [mɪnːɪst] 

                                                   
28 Detta är en fråga som har dryftats av fonetiker sedan 1871 (Pétursson 1976:60). Somliga 
anser att [h] hörs före den ”följande” konsonanten, som enligt vissa är tonande. Andra anser 
tvärtom att inget [h]-ljud hörs. I materialet förekommer antydan till [h] före [r ̥] i det 
emfatiskt uttalade hrein. Annars anser jag att frågan har fått onödigt stor uppmärksamhet, 
medan andra ”större” frågor har förbisetts. Se Ófeigsson (1920–24:xvii), Pétursson (1978b:63) 
och Pétursson (1976:60), som argumenterar för att hl, hr, hn skall transkriberas [hl hr hn]. 
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aumingjar [ø ̞ɥmɪɪŋɐ̰ɹ̰] mína [miːnɐ] 

[ɱ] är en tonande labiodental nasal. Förträngningen bildas mellan underläppen och 
övre framtänderna. Ljudet är resultatet av en nasal m, n som assimileras med följan-
de labiodentala konsonant [f, v, ʋ]. m, n antager labiodental artikulation, dock med 
bevarande av egenskapen [nasal]. Beroende på den kontext [ɱ] kan finnas i, är ljudet 
i regel tonande. Pétursson (1976:40) återger det [mv]. Helgason (1993:33) ger också 
exempel på [ɱ], såväl i inre som yttre sandhi. 

[ɱ]-uttal föreligger för skriftens m, n före f, v i sandhi, men inte i enkla ord: hann fór 
[hɐ̞ɱfoɹ̥]. 

[n̥] är en tonlös apikal (post)dental nasal. Förträngningen bildas med tungspetsen 
eller tungbladets främre del mot övre framtändernas baksida, eller mot tandköttet. I 
litteraturen återges det stundom [hn] (t.ex. Blöndal & Stemann 1953:52), men be-
skrivs för övrigt på samma sätt.  

[n̥]-uttal föreligger för skriftens hn i uddljud; för n, nn före t.  

hnakkanum [n̥ɐ̞hkɐnʏm] nennti [nɛn̥tɪ] 
hnupla [n̥ʏhplɐ] henti [hɛn̥tɪ] 

Märk 1 att ett alveolart [n̥] förekommer i klustret rnt i fornt [fɔ̟n̥t, fɔ̟r ̥n̥t], till skillnad 
mot det dentala [n̪̊] i nt: font (ack.) [fɔ̟n̪̊t ̪]. Exempel saknas i materialet, men har 
iakttagits av författaren. 

Märk 2 att tonande [n] stundom förekommer för [n̥], t.ex. hnífur [nivɵɹ]. 

[n] är en tonande apikal (post)dental nasal. Förträngningen bildas med tungspetsen 
eller tungbladets främre del mot övre framtändernas baksida, eller mot tandköttet. 
Einarsson (1945:plansch) menar att intervokaliskt n är ”supra-dental”, men att n, nn 
annars är dentalt. 

[n]-uttal föreligger för skriftens n i uddljud (samt efter uddljudande f, g, k, s); för n, 

nn i inljud före d, samt efter annan konsonant; för nn i intervokalisk och postvokal-
isk (final) ställning, dock ej efter ei, ey, au, æ, á, é, í, ý, ó, ú, där nn uttalas [tn tn̥]. 

enda [ɛntɐ] hann hɐ̞nː] 
minni [mɪnːɪ] ný [niː] 

Märk att Fries (1976:86) menar att det finns ett retroflext [ɳ.] för rn före annan 
konsonant: bernska [b ̥ɛɳska, b ̥ɛʂka], vernda [vɛɳd ̥a], sanngjarnt [sanˑɡ̊jaɳtʰ]. Om nå-
got [ɳ] föreligger i isländskan är tveksamt. Det har inte observerats i materialet. 
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[ŋ̊ʲ] är en tonlös dorsal palataliserad velar nasal. Förträngningen bildas med tung-
ryggen mot gomtaket och en stor del av gomseglet, som framgår av tungprofilen hos 
Pétursson (1976:75), men förträngningen flyttas framåt under artikulationen. Något 
egentligt palatalt [ɲ̊] är det dock inte fråga om. Dessutom varierar det axakta artiku-
lationsstället med kontexten. T.ex. torde artikulationen ske längre fram i flinkir 
[fliɲ̠̊c ̠ɪɾ] än i bunki [puŋ̊ʲc ̱ɪ], banki [pɑ̟wŋ̊ʲc ̠ɪ]. Pétursson (1976:39) menar att förträng-
ningen är längre bak än vid [c(ʰ)], men att artikulationsstället mot slutet av den 
nasala fasen är detsamma som för [c]. Förutsättningarna är helt andra för nasalen till 
följd av att velum är sänkt i den nasala fasen. Annars betraktas ljudet som palatalt 
och återges [ɲ̊]. Konráхsson & Rögnvaldsson (2001:3.5) kallar [ɲ] och [ɲ̊] ”(fram)góm-
mælt”, och säger att de bildas längre bak än [c(ʰ)], som de kallar ”framgómmælt” 
(a.a.:3.3). Blöndal & Stemann (1953) beskriver ej palatala nasaler, och banki återges 
[bauŋgjɪ] (a.a.:43). 

[ŋ̊ʲ]-uttal föreligger för skriftens n före kj, ki. Ljudet är inte så frekvent, men före-
kommer i materialet: banki [pɑ̟̆wŋ̊ʲc ̠ɪ]. Ordet förekommer flera gånger, och uttalas 
rätt skiftande.  

[ŋʲ] är en tonande dorsal palataliserad velar nasal. Förträngningen bildas med tung-
ryggen mot gomtaket och en stor del av gomseglet, som framgår av tungprofilen hos 
Pétursson (1976:75), men förträngningen flyttas framåt under artikulationen. Se ovan 
under [ŋ̊ʲ] om artikulationsstället. 

[ŋʲ]-uttal föreligger för skriftens n före gj, gi, och företrädesvis efter [i], [j]. 

lengi [lĕ̞jŋʲc ̠ɪ] sænginni [să̱jŋʲc ̠ɪnɪ] 
hringjum [ɾ̥iŋʲc ̠ʏm] enginn [ĕ̞jŋʲc ̠ɪn] 

[ŋ̊] är en tonlös dorsal velar nasal. Förträngningen bildas med tungryggen mot gom-
seglet. Inga avvikande beskrivningar i litteraturen, men Böndal & Stemann återger 
det [hŋ]. 

[ŋ̊]-uttal föreligger för skriftens n före k, samt för ng före t. 

hlunka [ɬʊŋ̊kɐ] banka [pɑ̟̆wŋ̊kɐ] 

[ŋ] är en tonande dorsal velar nasal. Förträngningen bildas med tungryggen mot 
gomseglet. Inga avvikande beskrivningar i litteraturen. 

[ŋ]-uttal föreligger för skriftens n före g i intervokalisk och postvokalisk ställning 
(finalt), samt för ng, gn före d. 

rangla [rɑ̟̆wŋːlɐ] drenglyndur [tɾĕjŋklɪntʏr] 
löngu [lø ̞̆ɥŋˑkʏ] vængbrotnum [ʋă̱jŋpɾɔhtnʏm] 
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Likvidor (lateraler och tremulanter) 

[ɬ] är en tonlös postdental (gingival)/alveolar lateral frikativa. Förträngningen bildas 
med tungspetsen mot tandköttet/tandvallen, medan luften kan passera vid tungans 
ena sida/båda sidor. Enligt Pétursson (1976:41) är tonlöst [ɬ] oftare än tonande [l] 
bilateralt. Tungspetsen skapar tillslutningen något längre upp/bak än vid [t]. Einars-
son (1945:plancsh) kallar [l, ɬ] ”supra-dental”, och att döma av palatogrammet sker 
artikulationen längre bak än vid [s], snarast postalveolart. Artikulationen torde dock 
ske närmre tänderna efter [t], som i öll. Till skillnad mot nasalerna tycks ingen ten-
dens finnas till att uttala tonande [l] för [ɬ] i någon ställning där [ɬ] ”förväntas”. 

[ɬ]-uttal föreligger för skriftens hl i uddljud; för l, ll före p, t, k, samt yttrandefinalt. 

hlægja [ɬă̱jːɐ] hlunka [ɬʊŋ̊kɐ] 
allt [ɐ̞ɬːt] vel [ʋe̞͡ɛɬ] 

Märk att [ɬ] ofta återges [l ̥], någon gång även [λ, hλ] (Så Ófeigsson 1920–24), eller 
[hl] (Så Kress 1982, Fries 1976). 

[l] är en tonande postdental (gingival)/alveolar lateral approximant. Förträngningen 
bildas med tungspetsen mot tandköttet/tandvallen, medan luften kan passera vid 
tungans ena sida/båda sidor. Till skillnad mot [ɬ] uppstår sällan något friktionsljud 
då luften passerar ut vid tungans sida/sidor, eftersom passagen är vidare, varför in-
gen kraftig turbulens uppkommer.  

[l]-uttal föreligger för skriftens l i uddljud eller efter uddljudande konsonant före 
vokal, samt mellan vokal och annan konsonant; [lː] för skriftens ll endast i inter-
vokalisk och postvokalisk (final) ställning i lånord, hypokoristiska namnformer och 
sammansättningar. 

ulla [ʏlːˑɐ] máli [mɑ̹wlɪ] 
lágt [lɑ̹̆wht] leit [le ̞jt] 

[r ̥] är en tonlös apikal (post)alveolar tremulant. Tungspetsen trycks lätt mot tand-
vallen (eller något längre bak), och sätts i svängning av den utgående luftströmmen, 
som är starkare än vid [r] (till följd av att glottis är öppen). Einarsson (1945:plansch) 
talar om ”supra-dental r” Det (fonologiskt) korta [r ̥], kan utgöras av en enda sväng-
ning [ɾ ̥] (Pétursson 1976:41), och är då snarare en kort klusil än en egentlig tremu-
lant. Såväl tonande som tonlösa tremulanter förekommer rikligare i uppläsningen; se 
vidare under [ɹ̥] [ɹ] ovan. Exakt när en tremulant uttalas och när en frikativa/appro-
ximant, är omöjligt att bestämma. Helgason (1993:32) talar om en universellt verk-
ande fricering av [ɾ ɾ ̥]. 
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[r ̥]-uttal föreligger för skriftens hr i uddljud; stundom för r före p, t, k, s, samt sällan 
satsfinalt. 

hræхilega [r ̥a̱jх̞ɪlɛɐ] bifur [pɪːʋʏr̥] 
hrein [r ̥ej̞n] Marta [mɐ̞r ̥tɐ] 

Märk att den grekiska bokstaven Ρ ρ ϱ (ϱο) på isländska heter hró [r ̥ow]; [ϱ] har där-
för använts i ljudskrift för [r ̥] (så Ófeigsson 1920–24). 

[r] är en tonande apikal (post)alveolar tremulant. Tungspetsen trycks lätt mot tand-
vallen (eller något längre bak), och sätts i svängning av den utgående luftströmmen. 
Också tonande (fonologiskt) kort [r] kan ersättas av det enslagiga [ɾ], eller en frika-
tiva/approximant [ɹ̝, ɹ] (Helgason 1993:32). I materialet är [rː] svårfunnet; det tycks 
inte förekomma ens i sandhi, t.ex. torræхu; ej heller i fyrren, þeirra. Annars förekom-
mer såväl [r] som [ɾ] rikligt i materialet; [r] mest i uppläsningen. Pétursson (1976:41) 
menar att ”[s]tutt r í islensku hefur oftast aхeins eina sveiflu, en langt r þrjár til fjórar 
sveiflur í eхlilegu tali”. Med gränsen så lågt satt skulle möjligen några av [r]-förekom-
sterna i mitt material kunna kallas långa. Konráхsson & Rögnvaldsson (2001:3.6) 
säger att de (fonologiskt) korta tremulanderna (tonande och tonlös) är kortare än 
språkets övriga ljud, bestående av endast en svängning (”sveifla”), och därför kanske 
hellre borde kallas ”sláttarhljóх” (eng. tap). De fonologiskt långa tremulanterna sägs 
bestå av 3–4 svängningar. Någon tydlig och konsekvent skillnad mellan r och rr har 
jag inte funnit i materialet. Något förvånande är att hos Pétursson (1978a:80) läsa 
”Hljóхfræхirannsóknir síхasta áratugar hafa leitt í ljós, aх engin samhljóх (nema [r]) 
eru löng í sunnlensku.” 

[r/ɾ]-uttal föreligger för skriftens r i uddljud, efter uddljudande konsonant (ej efter 
h), intervokaliskt, samt postvokaliskt (finalt – men ej yttrandefinalt – eller före ton-
ande konsonant); för rr i intervokalisk och ordfinal ställning. 

bruddum [pɾʏtːʏm] fórum [fowrʏm] 
fríхi [friːхɪ] rekstri [ɾɛx͉sθɾɪ] 
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2.2 Processer på ord- och frasnivå 
De processer och variationer som sker då olika språkljud kommer i kontakt med 
varandra tas givetvis upp – i större eller mindre utsträckning – av samtliga i denna 
uppsats anförda verk. En studie som helt inriktar sig på koartikulation och processer 
i sammanhängande tal är Helgason (1993). Jag kommer därför att – så långt tillämp-
ligt – följa det systematiska upplägg som används där. Däremot används här inte det 
strukturalistiska sättet att formulera processer, t.ex. ”V→[+nas]/_[+nas]”, som säger 
att vokal nasaleras före nasal. 

2.2.1 Fricering av r 
Fricering av r innebär att r uttalas som en frikativa eller approximant. Fricering av 
tonlöst r omnämns av Pétursson (1976:41), som dock inte säger något om villkoren 
för denna fricering. Fricering av såväl tonande som tonlöst r tas upp av Helgason 
(1993:32), som säger att processen är universell (ej kontextbunden), och att den 
varierar mellan individer. Utan att ha exakta statistiska uppgifter har jag det 
intrycket att [ɹ] är vanligare mellan vokaler, medan [r] eller [ɾ] är vanligare efter 
konsonant. För övrigt saknas uppgifter om denna process. Däremot är det oklart hur 
man skall tolka uppgifterna om uttalet av r som ges av Holm & Davíхsson 
(1982:lxxxvi): ”Vanl. ungefär som svenskt r.”. Hur ”svenskt r” uttalas varierar givetvis 
åtskilligt. Min uppfattning är dock att [ɹ] är betydligt vanligare än [r ɾ]. Detta intryck 
stöds också av Elert (2000:65 f.). I materialet förekommer [ɹ] och [ɹ̥] i varierande 
omfattning hos de olika informanterna. Att processen verkar minst i uppläsningen 
förvånar knappast. Dock förekommer där såväl [ɹ] – t.ex. lýgur [liɰʏɹ] – som [ɹ̥] – 
t.ex. verki [ʋεɹ̥c ̠ɪ]. I det spontana talet är friceringen betydligt vanligare, men, som 
Helgason (1993:32) påpekar, varierar förekomsten mellan olika individer. Några (av 
många) exempel: suхur [sʏɵ̟ɹ̥], rennur úr [ɹεn.ɹuɹ̝], fyrir [fɪɹɪ], byrjar [pɪɹɐ], sérхu 
[sɜɹʏ̠], kortinu [kʰɔ̟ɹ̥tɪnʏ]. 

2.2.2 Nasalassimilationer och -bortfall 
Med nasalassimilationer avses att en nasal antar följande konsonants artikulations-
ställe. Förutom denna platsassimilation förekommer hos nasaler, som hos andra 
konsonanter, tonassimilation, vilket innebär att nasal blir tonlös före tonlös fortis-
klusil.  

Nasalassimilationer beskrivs – med utgångspunkt i svenskan – av Riad (1997:21 ff., 
2002:14 ff.), men processen är densamma oavsett språk. Nasalassimilationer i isländ-
skan beskrivs av Rögnvaldsson (1989:52) och Helgason (1993:33 f.). Medan Riad tar 
upp att nasaler realiseras [˜] före tonlös frikativa ([ẽ] sjukling, [ẽ] säl) under nasalas-
similationer, tar Rögnvaldsson och Helgason upp detta som en separat process, av 
Helgason (a.a.:34) kallad Nasalering av vokaler. 
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Helgason (a.a.:33) framhåller, med stöd också från en undersökning av Kristján Ár-
nason, att de dorsala nasalerna [ɲ] och [ŋ] i mindre utsträckning antar följande kon-
sonants artikulationsställe än koronalt [n]. Det bilabiala [m] sägs det inget om i detta 
sammanhang. Det är intressant att dorsalerna mer sällan assimileras med den föl-
jande konsonanten, eftersom de redan är assimilationsprodukter. Om vi tar exemp-
let þungur, får nasalen sitt velara artikulationsläge [ŋ] av den följande klusilen [k]. 
Men då denna klusil inte uttalas, som i formen þungt, finns inte längre, fonetiskt 
sett, någon anledning att uttala en velar nasal [ŋ̊]. Likväl tycks det vara mindre van-
ligt att nasalen uttalas [n̥]. Det har sannolikt fonologiska/morfologiska förklaringar 
snarare än fonetiska. Ett svenskt exempel är inte av äldre ingte (jfr ingen o.s.v.). Att 
[m] inte alltid assimileras framgår av materialets Komdu! [kʰɔ̟mtʏ], inte [kʰɔntʏ], som 
annars förekommer (Gíslason & Þráinsson 2000:117). Nasalen kan också falla bort, 
såsom beskrivs av Rögnvaldsson (1989:52), som säger att den föregående vokalen 
nasaleras. Också Helgason (1993:42 ff.) beskriver processen, med hänvisning till en 
undersökning av Kristján Árnason. Som framgår av Helgasons exempel är processen 
inte begränsad till vissa konsonanter. Han framhåller också att det inte handlar om 
en binär situation, med alternativen ±[nasal], utan om ett kontinuum, från en fullt 
artikulerad nasal, via en mycket kort ocklusion, till ingen nasal alls, eller att egen-
skapen [nasal] realiseras i den ”föregående” vokalen. I materialet förekommer t.ex. 
eins og [ɛsɔ], sem sagt [sɜˈzɜt ͉]. Oftast uttalas dock en hörbar nasal, om än endast lätt 
antydd: banki [pɑ̃wn͉̊c ̠ɪ]. 

2.2.3 Avtoning av obstruent/r före initial tonlös frikativa 
Avtoning av obstruenter och r före morfeminitial tonlös frikativa sker i sandhi – så-
väl inre som yttre. Helgason (1993:34 f.) beskriver den i yttre sandhi, d.v.s. över 
ordgräns. Detta förekommer också i mitt material: fór fumlaust [fowɹ̥ fʏmlø ̆ɥst]. Av-
toningen förekommer dock även i sammansättningar som afsökunar [ɐ̞fsø ̞͡ɞkʏnɐɹ̥].  

2.2.4 Toning av tonlös frikativa (ej [s]) i formord 
Att uddljudande tonlös frikativa – utom [s] – i formord blir tonande är en välkänd 
företeelse – i fråga om þ i pronomen och adverb; jfr t.ex. Kristinsson (1988:29 ff.). 
Många pronomen börjar på h- (hann, hún o.s.v.). Att [h] blir helt tonande innebär 
att [h]-segmentet ”försvinner”, varför detta vanligen tas upp som ett bortfall, t.ex. 
Kristinsson (1988:28). Helgason (1993:35 f.) har en rätt vid definition av formord 
(”function word”), som där bl.a. omfattar mér finnst. Förutom det ovan nämnda [θ] 
> [х х]̞, ger Helgason exempel på att [f] > [ʋ] och [ç] > [j]. Det senare förekommer i 
mitt material främst i det mycket vanliga hérna [jɛtnɐ] (också [hɛtnɐ]); vidare þig 
[х̞ɪ], hjá [jɐ]. I tonande kontext kan tonlös frikativa också i innehållsord bli tonande: 
(aх) fara [ʋɐ̞ɾɐ]. 
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2.2.5 Yttrandefinal avtoning – ”slutljudsskärpning” 
Slutljudsskärpning innebär att alla tonande segment avtonas då de uttalas sist i ett 
yttrande, d.v.s. före paus. Processen berörs delvis av Fries (1976:84), som säger att х, 
l, n är tonlösa efter p, t, k, b, d, g, s. Fries tillägger att m och r inte förekommer i 
denna ställning, men i fråga om r stämmer inte detta; det finns i några få ord och är 
då tonlöst: snupr [stnʏ͡ø ̠pr̥], pukr [pʰʏ͡ø ̠kr̥], sötr [sø ̞͡ɞtr̥]; jfr Thráinsson (1994:150). Fries 
säger vidare att tonande konsonanter ofta blir ”avtonade” (Fries’ citattecken) i 
”utljud efter tryckstark vokal”, d.v.s. i enstaviga ord. I trycksvag stavelse blir l, n, r 
”mer eller mindre tonlösa”. nn, m förblir tonande säger hon, ”så även n i enstaviga 
ord”. Kress (1982:38) säger däremot: ”Nach stimmhaften Lauten verlieren die 
stimhaften Konsonanten [j], [v], [q] [= [ɣ]], [m], [n], [l], [r], [х] gegen Ende ihrer Ar-
tikulation den Stimmton”. Han återger de avtonade konsonanterna [n ̮] o.s.v. och 
kallar dem halvtonande (”halbstimmhafte”). De långa [mː], [nː], [lː], [rː] förblir dock 
tonande, menar Kress. Till skillnad mot Fries menar Kress således att m och n 
avtonas efter vokal. Hans exempel är nám och vin. Vidare menar Kress att finalt b, 
d, g starkt närmar sig uttalet av p, t, k, men att hos bb, dd, gg är skärpningen (”die 
Erhärtung”) inte lika tydlig. Kress menar dock att också vokaler avtonas. Detta sägs 
gälla í, ý, ei, ey, æ, ú, ó och á, d.v.s. höga vokaler eller diftonger som avslutas som 
höga. Helgason (1993:37) menar dock att alla vokaler kan avtonas delvis (i slutet), 
t.ex. gera [cɛːɾaḁ]. Han säger vidare att avtoning av konsonanter (utom nasaler) är 
”practically obligatory”, och att avtoningen av konsonanter – till skillnad mot 
vokalerna – gäller hela segmentet, som i tel [tʰɛːɬ], lög [lœːx]. Exempel saknas inte i 
materialet: bifur [pɪːʋʏr ̥], vel [ʋe ̞͡ɜɬ], safn [sɐ̞pn̥], nesi [ne ͡ɜsɪh], bíddu [pɪхʏh]. 
Slutljudsskärpningen tar sig dock uttryck inte endast i avtoning, utan också i att 
yttrandefinal klusil blir postaspirerad: sök [sø ͡ɞkʰ], vík [ʋiˑkʰ]. 

2.2.6 Bortfall av intervokalisk approximant 
Att intervokalisk approximant faller bort är en process som länge har varit verksam 
– åtminstone i vissa vokalkontexter. Efter á, ó, ú i ordslut eller före a, u sannolikt på 
1500-talet (Benediktsson 1962:491). Goodwin (1908:106) tar upp fallen lāgr (fisl.) 
och skōgr (fisl.), som han återger [lɐ̞ːrʷ], [skoːrʷ] (i min översättning till IPA). Han 
tillägger dock om skógur att uttalet vanligen är [skoːʏr] eller [skoːu̯ʏr], ”med tydlig 
svarabhaktivokal”, för att medvetet skilja ordet från skór. Jag bad en islänning att 
uttala már (= mávur), mágur och skór, skógur. Visst gick det att uppfatta en skillnad 
i uttalet, men endast en mycket knapp sådan, och då uttalades orden isolerade. I 
snabbt tal och med mindre kraftig betoning torde däremot den fonetiska skillnaden 
helt utjämnas. Exempel på att f faller bort i ovan nämnda kontext finns i materialet: 
húfu [ɦuːʏ], sjávarins [sjɑ̟wɐɹɘ̟̃s]. Exemple på att g faller bort: skógarins [skowɐɹɘ̃s], 
fljúga [fljuːɐ]. Fries (1976:85) skriver om f efter á, ó, ú: ”tonande bilabial frikativa el-
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ler ohörbart”, och om v efter á, ó: ”nästan ohörbart”. Hennes exempel inkluderar 
húfa [huːa] och sjávar [sjɑuːar]. 

”Bortfall”, eller ”deletion” som Helgason (1993:38) skriver, är kanske inte den lämp-
ligaste benämningen på denna process. Det handlar snarare om en förlängning av 
den ”tendens till reduktion i mellanvokalisk ställning” som Goodwin (1908:97) talar 
om. Det rör sig snarast om variation utmed en glidande skala, från en frikativa i ena 
änden via approximanter till nollrealisering i andra änden. Helgason (1993:39) näm-
ner denna process som en viktig faktor vid bildandet av sammandragna former. I 
mitt material förekommer bl.a. oní [oni] av ofan í. Att approximanter försvagas 
förekommer i såväl det spontana talet som vid uppläsning, dock rikligare i det spon-
tana. Vid uppläsning förekommer bl.a. följande fall av approximantförsvagning: lík-
lega [lihklɜɐ], tuttugu og fimm [tʰʏhtʏo ̞fɪm], þegar [θɛ̝ɐɹ], fipaхist [fɪˑpɐɪst], och i det 
spontana talet bl.a. bagall [pɐ̞ˑɐtɬ] tuttugu og sjö [tʰʏtʰʏsjø ͡ɞ], suхur [sʏɵ̟ɹ]̥, neхan 
[ne ̞͡ɜɐn], ofan [o ̞͡ɞɐn], síхan [se ͡ɜn]. Ofta uttalas dock en – förvisso rätt svag – approxi-
mant, som i gufubaх [kʏ͡ø ̱ʋʏpɐ̞θ] (även [kʏ͡ø ̱pɐ]). 

2.2.7 Bortfall av approximant mellan sonorant och vokal 
Bortfall av approximant mellan sonorant och vokal är en process som innebär att 
approximant mellan sonoranterna l, r, n, m och vokal faller bort. Processen beskrivs 
endast av Helgason (1993:38 f.), som säger att förekomsten är begränsad, eftersom 
sådana kluster är ovanliga. Exempelvis förekommer alls inte lх, mх, nх, som blev ld, 

md, nd på 1300-talet (Óskarsson 2001:10.10). Samma tendens har funnits hos rх > 
rd, men utvecklingen har gått tillbaka (a.a.). Gíslason & Þráinsson (2000:114) tar upp 
att [j] faller i långa ordinitiala kluster som trj-, þrj-, strj-. 

Helgason (1993:40) ger exemplen kerfisorхum [cʰɛɾɪsɔɾʏm], rétt [ɾɛht], ólétt [ouːlɛht] 
m.fl. I mitt material är det i det vårdade uttalet svårt att finna tydliga exempel på 
detta. I många fall är dock approximanten mycket svag, föga mer än en antydan. Så 
t.ex. i sjálfan [sjɐ̞lʋ̞ɐn]. I det spontana talet finns fler exempel, bl.a. rétt [ɾε̠ht], [rε̠ht] 
byrjar [pɪɹɐ], óléttar [o ̞lɛ̱ʱtʰɐɾ]. Där r är en approximant/friaktiva: ferх hérna [fɞ̟ɹɛ̱dnɐ], 
trégarхur [tɹ̥ekɐ̞х̞ɵɹ̥].  

2.2.8 Bortfall av approximant före konsonant 
Bortfall av approximant före konsonant är en process som innebär att х, f, g, då de 
inleder konsonantkluster, kan falla bort. Processen beskrivs av Rögnvaldsson (1989:52) 
och Helgason (1993:40). Helgason ger bl.a. exemplet lögregluna [lœɾʏklʏna]. Detta 
ord förekommer också i mitt material, uttalat [lœɾɛ̹klʏnɐ]. I mitt material förekom-
mer också hafхi [hɐ̞х̞ɪ] och lagхi [lɐ̞х̞ɪ], som kan jämföras med Helgasons sagхi 
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[saхɪ].29 En längre gången är reduktionen av sagхir i Hvaх sagхir þú? [kʰɐ̞ˈsɐˑх̞ʊ]. 
Vidare stígvél [stɪʋə̞ɬ], tilbaka [tʰɪbɐ̞kɐ]. I flera fall finns endast en antydan till appro-
ximant, dock utan att ett fullständigt bortfall kan sägas ha skett. 

2.2.9 Bortfall av approximant efter tonlös konsonant 
Bortfall av approximant efter tonlös konsonant gäller särskilt v i ”småorden” svo, svo-

na, því, som uttalas [so ̞], [so ̞nɐ], [θi, х̞i]. Att processen också gäller innehållsord fram-
går av Helgason (1993:41), där exempel ges på att också [j] faller bort. Också i mitt 
material finns exempel därpå, t.ex. sér [se ͡ɜɹ]. Också Gíslason & Þráinsson (2000:113) 
tar upp processen, och nämner orden svo, svona och því, men också þvo, þvottapoki 
[þɔhd ̥a-], och tvisvar [tʰvɪːsar], þrisvar [þrɪːsar]. Ordet tvisvar förekommer i Helga-
sons material, och han återger det [tʰɪːsa] (1993:41). Helgason säger vidare att 
klustren [fj] och [θj] sällan förekommer, och att det i hans material saknas exempel 
på att [j] faller bort i dessa kluster. Sådana exemple är svårfunna också i mitt 
material; oftast hörs åtminstone en antydan till [j]-ljud.  

2.2.10 Bortfall av ordfinal konsonant 
Att konsonant i ordslut faller bort påtalas av bl.a. Kristinsson (1988:19, 30 f.), som 
tar upp finalt g och х. Som Kristinsson säger om g, är det ofta fråga om mycket 
frekventa ord som ég, og, som dessutom ofta är mindre betonade i satsen. Detsam-
ma kan sägas om х, som ofta ingår i artiklar och pronomina viх, þiх, samt infinitiv-
märket och prepositionen aх, liksom i verbändelsen -iх (hafiх o.s.v.). Detta tas upp 
av Rögnvaldsson (1989:52) och Helgason (1993:42), säger att regeln gäller alla kon-
sonanter utom klusiler och [s]. Också Einarsson (1945:27 f.) behandlar processen, och 
säger att den berör formord och ändelser som är obetonade. Einarsson tar i detta 
sammanhang upp också konsonantbortfall i andra kontexter. I materialet före-
kommer bl.a. aх þiх hafiх mig [ɐθɪɦɐ̞ːʋɪmɪx͉], förutom viх, ég, og.  

2.2.11 ”Trekonsonantregeln” 
Trekonsonantregeln är en process som innebär att i konsonantkluster om tre eller 
fler konsonanter bortfaller en av konsonanterna, vanligen den första eller andra, men 
aldrig den sista. Denna process äger ej rum i stavelseansatsen, som kan bestå av t.ex. 
[stɾ(j)]. Processen är ingalunda ny. I fornisländskan finns former som mart, morni. 
Modern stavning: margt, morgni.  

Processen behandlas flerstädes i litteraturen: Einarsson (1945:25 f.), Kristinsson (1988: 
22), Fries (1976:87), som också säger att den ”nya konsonantkombinationen får sam-
ma uttal som om den hade varit ursprunglig”. Detta stämmer dock inte i kluster 

                                                   
29 Detta kan jämföras med motsvarande svenska verbformer hafdhe > hade (ofta, mindre 
betonat, [hɐ̞х̞ə], [ɦɐ̞х̞ə]), sagdhe > sade > sa, lagdhe > lade > la. 
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som ngd, ngt, där g faller, men nasalen ofta uttalas velart, inte dentalt. I materialet: 
hringdi [r̥ɪŋtɪ]; jfr dock under 2.2.2. Kress (1982:39 ff.) behandlar processen utförligt, 
och säger även att metates alternativt förekommer i klustren, t.ex. sigldi [sɪqldɪ, sɪlq-
dɪ, sɪldɪ], där [q] skall utläsas [ɣ] och [d] är en tonlös klusil. Uttalen [sɪqldɪ, sɪlqdɪ] 
har jag inte hört, men Ófeigsson (1920–24:xxii) säger: ”gld udtales [qˑld] el. [lˑɡd]”. 
Liknande Guхmundsson (1922:10): ”i Forb. gl foran d dels (og hyppigst, ved Meta-
thesis) som [lɥ], dels som [ɥl]: sigldi [sɪlˑɥldɪ, sɪɥˑldɪ]”. (Här står [ɥ] för [ɣ] eller 
möjligen [ɰ], då det jämställs med danskt g i dag.) Helgason (1993:29) säger tvärt-
om: ”even the most careful pronunciation of the word sigldi has no [ɡ]”. Av samma 
uppfattning är Gíslason & Þráinsson (2000:88 f.), som dock menar att [sɪldɪ̥] är 
resultatet av metates (gld > lgd). De menar vidare att det är troligt att l-ljudet vela-
riseras i samband med att den velare klusilen faller bort: sigldi [sɪɫd ̥ɪ]. Också 
Rögnvaldsson (1989: 51) tar upp processen. I mitt material finns fylgdumst [fɪltɵst], 
utan velarisering av [l]. Helgason (1993:44) tar upp bortfall av klusil mellan konso-
nanter, där klustret har uppstått över morfemgränsen. Hans exempel är både sam-
mansättningar och ordsekvenser, t.ex. handbolti [hampɔ̈ɬtɪ], eitthvaх [eihka], póst frá 
[pʰous fɾau]. Han tillägger att exemplen i hans material är få, och att han därför del-
vis lägger en undersökning av Kristján Árnason till grund för sin regel. I mitt mate-
rial finns kepptist svo [c ̱ʰɛfˑtɪs so]̞. Pétursson (1976:55) tar upp exempel som hausts 
[höisː] och rigndi [rɪnd ̥ɪ, rɪŋd ̥ɪ]. I materialet (inom och mellan morfem): Kveldúlfs 
[kʰʋɛltʊls], rangla [rɑ̟wŋːlɐ]30, mínigólfsins [minɪɡo ̞lsɘ̃sː], vinstri- [ʋɪsɾɪ], svefnsófann 

[svɛpso ̟fɐn], þurftum [θʏ̱ɾɹ̥tˢm̩], vængbrotnum [ʋă̱jŋpɾɔhtnʏm]. Utanför materialet: á-

varpsfall [ɑ̟wɐsfɐ̞tɬ]. 

Frågan om en klusterreduktion skall tolkas som bortfall eller assimilation är inte lätt-
besvarad. Möjligen kan de samverka, som i vatnsins, som uttalas [ʋɐ̞htsɘ̃s], [ʋɐ̞sːɘ̃s], 
d.v.s. utan [n]. Dock ger Gíslason & Þráinsson (2000:86) uttalen [vahd ̥n̥s], [vahd ̥s], 
[vasː] av vatns. Reduktion av tvåkonsonantkluster: fótboltalíх [foˑpɔ̤ɬtɐlɪθ͉] och kaup-

félagiх [kʰœfelɐɜ]. 

2.2.12 Bortfall av initial frikativa i formord 
Att en frikativa i början av formord faller bort gäller i första hand pronomina hann 
och hún och deras böjningsformer, men också [θ] i ett flertal formord som pronom-
en och adverb. Däremot berörs inte [s] i samma ställning. Exempel ur materialet är 
þér [e ͡ɜɹ], hann [ɐ̞n], hérna [ɛ̱dnɐ] o.s.v. Processen beskrivs av bl.a. Helgason (1993:45), 
Kristinsson (1988:28 ff.) och Einarsson (1945:28). Både Helgason och Einarsson tar i 
sammanhanget upp tonlös frikativa före klusil mister sitt artikulationsställe och blir 

                                                   
30 [nkl]-uttal förekommer dialektalt; se Gíslason & Þráinsson (2000:166 f.). 
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[h]; Helgason ger även exempel på att frikativan nollrealiseras. De ger bl.a. exemp-
len eftir och aftur. Jag har funnit exempel på att eftir uttalas [ɛɦtʰɹ̥]. 

2.2.13 Bortfall av ordfinal vokal – elision vid hiatus 
Elision vid hiatus – vokalbortfall vid vokalkrock är karakteristisk för isländskan: 
”Utebliven elision […] avslöjar omedelbart en utlänning” (Holm & Davíхsson 1982: 
lxxxvii). Regeln gäller då vokalen i fråga är obetonad – som den sista vokalen i fler-
staviga ord vanligen är – och följs av ett ord som börjar med vokal. Processen be-
skrivs av Kristinsson (1988:28), Helgason (1993:46 ff.) m.fl. I vissa fall är det svårt att 
avgöra om vokalen verkligen har ”fallit bort”, t.ex. i hlunka á p.g.a. att vokalerna är 
så lika. Tydligare är áttu aх [ɑ̹whtɐ], miklu ofar [mɪklo ͡ɞʋɐ̰ɹ̥]. Detta vokalbortfall 
förekommer i hela materialet, om än inte så frekvent som t.ex. Helgason (1993:47) 
har funnit. 

2.2.14 Bortfall av interkonsonantisk vokal 
Bortfall av interkonsonantisk vokal (synkope) är en process som innebär att obeton-
ad vokal mellan konsonanter faller bort. Helgason (1993:47 f.) beskriver processen, 
och menar att den kan ske i vilken obetonad stavelse som helst – således också den 
första stavelsen i ett obetonat ord: getur alveg eins [ktɾ ãls]. I mitt material finns bl.a. 
svolítiх [sɔ̟ltɘ̟͡ɜ]31 och svoleiхis [so ̞lɜs ̞], til þess aх [tʰɪlʪɐ], där också en konsonant har 
fallit bort. 

2.3 Några skillnader mellan uppläsning och spontant tal 
De skillnader som kan iakttas mellan det spontana talet och uppläsningen är sam-
tidigt skillnader mellan individer, eftersom ingen av informanterna uppträder i båda 
situationerna. 

I uppsatsen har flera gånger benämningen vårdat använts om uttalet i uppläsningen. 
Vad detta egentligen innebär är inte helt uppenbart. Helgason (1993:18 f.) diskuter-
ar kort ”careful” gentemot ”casual” tal och konstaterar att ”casual speech” utmärks av 
flera – såväl lingvistiska som paralingvistiska – faktorer, som gör det svårt att isolera 
variabler inom själva talproduktionen. Olika talstilar behandlas också av Gíslason & 
Þráinsson (2000:36 ff.), som skiljer mellan ”formlegt málsniх” och ”óformlegt mál-
sniх”. 

En uppläsning skiljer sig på många sätt – inte endast fonetiskt – från spontant tal i 
”ledig” stil. Uppläsningen av den litterära texten ger som man kan vänta prov på ett 
språk med ett genomtänkt språk, medan det spontana talet snarare ger exempel på 
motsatsen: mindre genomtänkta och ofta oavslutade meningar, tvekningar och om-
                                                   
31 Detta kan jämföras med den tidigare utvecklingen lítit > lítt. Formen lítt (jämte lítiх) an-
vänds i dag adverbiellt. 
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starter. Detta ger sannolikt också förutsättningar för de fonetiska skillnader som kan 
skönjas.  

I det spontana talet i mitt material förekommer också skratt, ljudliga in- och utand-
ningar, snörvlingar, klickljud och ”tvekljud”. Dessutom sporadiska ingressivt initie-
rade sekvenser: [↓jɑ̟w]. 

De ovan beskrivna processerna förekommer i spontant tal som uppläsning. Dock 
kan reduktionerna eller leniseringarna som det till stor del handlar om, sägas före-
komma i större omfattning eller gå längre i det spontana talet. 

Till detta bidrar utan tvekan framförallt två saker: talhastighet och tryck. Talhastig-
het kan förvisso mätas på olika sätt; ofta räknas antalet stavelser per sekund. Men 
det är inte helt lyckat, eftersom hela stavelser kan försvinna i snabbt tal. Jag har inte 
gjort några exakta undersökningar av talhastigheten, men mitt subjektiva intryck är 
att det varierar åtskilligt hos samtliga informanter, och att det spontana talet uppnår 
högre topphastighet än uppläsningen. Talhastighet och svårigheten att fastställa den 
diskuteras av Helgason (1993:17 f.). Med talhastigheten sammanhänger sannolikt 
trycket. Snabbt uttalade stavelsesekvenser tycks uttalas med mindre tryck. Också i 
detta fall förlitar jag mig på mitt subjektiva intryck; det vore också mycket svårt att 
göra objektiva instrumentella mätningar av tryck – eller betoning – som ju är sam-
mansatta företeelser; jfr Catford (2001:163 ff.). Flera av de ovan beskrivna proces-
serna, som innebär olika slags reduktioner, torde främjas av just högre talhastighet 
och mindre tryck. Detta stämmer också med min iakttagelse att det spontana talet i 
stor utsträckning är fonetiskt mer reducerat. Som exempel på långt gången reduk-
tion kan ges Hvaх sagхir þú? [kʰɐ̞ˈsɐˑх̞ʊ], Hvaх segirхu? [kxɐ̆zɜɞ̜] och hérna [ɜnɐ], som 
i uppläsningen uttalas [çɛtnɐ]. Isolerade och betonade skulle orden snarare uttalas 
[kʰʋɐ̞ːх̞] [sɐ̞ɰх̞ɪɾ] [θuː] respektive [kʰʋɐ̞ːх̞] [se ̞jːɪɾх̞ʏ] ([se ̞jːɪɾ] [θuː]).  

❦ 
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3 Resultat och slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att framlägga ett förslag till hur isländskt uttal 
kan återges. I undersökningen har de enskilda språkljuden beskrivits, hur de fram-
ställs i litteraturen har diskuterats och exempel ur materialet har anförts. Därefter 
har några fonetiska processer presenterats på samma sätt. 

Återstår nu att sammanfatta det förslag som undersökningen har lett fram till, samt 
att tillämpa detsamma i konstruerade exempel. 

Vokaler (i alfabetisk ordning efter grafem): 

 kort lång 

a falla [fɐ̞tlɐ] saga [sɐ̞ːɰɐ] 
á þáttur [θɑ̟̆whtʏɾ] áхan [ɑ̟wх̞ɐn] 
au austur [ø ̞̆ɥstʏɾ] brauх [pɾø ̞ɥх̞] 
e þverra [θʋɛrːɐ] þrem [θɾe ͡ɜm] 
é létta [ljɛhtɐ] éta [je ͡ɜtɐ] 
ei seinna [sĕ̞jtnɐ] veiхa [ʋe ̞jх̞ɐ] 
ey keypti [c ̠ĕ̞jftɪ] eyхa [e ̞jх̞ɐ] 
i vissi [ʋɪsːɪ] vita [ʋɪːtɐ] 
í bíddu [pitːʏ] bíхa [piːх̞ɐ] 
o kosta [kʰɔ̟stɐ] kos [kʰo ͡ɞs] 
ó fórst [fŏwst] fóru [fowrʏ] 
u hlusta [ɬʏstɐ] suхur [sʏ͡ø ̠х̞ʏɾ] 
ú úlfur [ʊlʋʏɾ] þrú [θɾuː] 
y gylta [c ̠ɪɬtɐ] mysa [mɪːsɐ] 
ý ýtti [ihtɪ] ýta [iːtɐ] 
æ æddi [ă̠jtːɪ] æхa [a̠jх̞ɐ] 
ö þröstur [θɾœstʏɾ] fölur [fø ͡ɞlʏɾ] 

Konsonanter (i alfabetisk ordning efter grafem):32 

b bjóхa [pjowх̞ɐ] mt aumt [ø ̞̆ɥm ̥t] 
bb pabbi [pʰɐ̞pːɪ] n nafni [nɐ̞pnɪ] 
d dæmi [ta̠jmɪ] ng þing [θiŋk] 
dd Edda [ɛtːɐ] ngi þingi [θiŋʲc ̠ɪ] 
–х(–)33 þaхan [θɐ̞ːх̞ɐn] ngj lengja [lĕ̞jŋʲc ̠ɐ] 

                                                   
32 Här tas ej hänsyn till slutljudsskärpning, som är beroende av ordets ställning i yttrandet. 
Exempelorden kan tänkas vara uttalade i en bärfras som Ég segi orхiх _______ núna. 
33 Gíslason & Þráinsson (2000:105) ger två exempel på хх: Uххa!, Meххa, som de återger 
[ʏхːa] resp. [mɛхːa]. 
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–хk(–) buхkur [pʏθkʏɾ] nk hlunka [ɬʊŋ̊kɐ] 
f– fara [fɐ̞ːɾɐ] nki þenki [θĕ̞jŋ̊ʲc ̠ɪ] 
ff kaffi [kʰɐ̞fːɪ] nkj þenkja [θĕ̞jŋ̊ʲc ̠ɐ] 
–f sofa [so ͡ɞʋɐ] nn nenna [nɛnːɐ] 
g– gömul [kø ͡ɞmʏl] nn seinna [sĕ̞jtnɐ] 
–g– fluga [flʏ͡ø ̠ɰɐ] nt vanta [ʋɐ̞n̥tɐ] 
gg Sigga [sɪkːɐ] p– piltur [pʰɪɬtʏɾ] 
ggi skeggi [sc ̠ɛc ̠ːɪ] –pl epli [ɛhplɪ] 
ggj beggja [pɛc ̠ːɐ] –pm kaupmaхur [kʰø ̞ɥhpmɐх̞ʏɾ] 
gí– gína [c ̠iːnɐ] –pn opna [ɔ̟hpnɐ] 
gj– gjalda [c ̠ɐ̞ltɐ] –pp sleppa [stlɛhpɐ] 
gt sagt [sɐ̞xt] –ps snaps [stnɐ̞fs] 
h hestur [hɛstʏɾ] –pt æpti [ă̠jftɪ] 
hé hér [çe ͡ɜɾ] r– reyna [ɾe ̞jnɐ] 
hj hjör [çø ͡ɞɾ] –r(–) vera [ʋe ͡ɜɾɐ] 
hl hlæja [ɬa̠jːɐ] –rl(–) þyrla [θɪtlɐ, θɪɾtlɐ] 
hn hníga [n̥iːɰɐ] –rn(–) börn [pœtn, pœɾtn] 
hr hræхa [ɾ ̥a̠jх̞ɐ] rk orka [ɔ̟ɹ̥kɐ, ɔ̟r̥kɐ] 
j jörх [jœɾх̞] rp harpa [hɐ̞ɹ̥pɐ, hɐ̞r̥pɐ] 
k– kalla [kʰɐ̞tlɐ] rr þverra [θʋɛrːɐ] 
–k– taka [tʰɐ̞ːkɐ] rs þvers [θʋɛsː, θʋɛr̥s] 
kí– Kína [c ̠ʰiːnɐ] rt þvert [θʋɛɹ̥t, θʋɛr̥t] 
kj– kjósa [c ̠ʰowsɐ] s– sá [sɑ̟w] 
kk(–) þakka [θɐ̞hkɐ] –s(–) vís [ʋiːs] 
–kl jökli [jœhklɪ] (–)sl(–) hvísla [kʰʋistlɐ] 
–km drakma [tɾɐ̞hkmɐ] (–)sn(–) býsna [pistnɐ] 
–kn sakna [sɐ̞hknɐ] –ss(–) viss [ʋɪsː] 
kkt gakktu [kɐ̞xtʏ] t– tala [tʰɐ̞ːlɐ] 
ks loks [lɔ̟ks, lɔ̟xs] –t(–) rata [ɾɐ̞ːtɐ] 
kt taktu [tʰɐ̞xtʏ] –tl(–) katli [kʰɐ̞htlɪ] 
l líta [liːtɐ] –tm(–) rytmi [ɾɪhtmɪ] 
ll fylla [fɪtlɐ] –tn(–) vatn [ʋɐ̞htn] 
m(m) mamma [mɐ̞mːɐ] –x(–) sex [sɛxs] 
mk aumka [ø ̞̆ɥm̥kɐ] þ– þorn [θɔ̟tn] 
mp hempa [hɛm̥pɐ] –þ– íþrótt [iθɾŏwht] 

 

Utifrån undersökningen kan följande normaliserade konsonantschema uppställas: 
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 bilabial labiodental dental alveolar palatal velar glottal 

klusil pʰ p hp  tʰ t ht ɾ ̥ ɾ c ̠ʰ c ̠ hc ̠ kʰ k hk ʔ – 

frikativa  f θ ɹ̥ ɹ̝ ç x h ɦ 

sibilant    s –    

approximant  – ʋ –, х ̞ ɹ – j – ɰ  

nasal m̥ m – ɱ n̥, n  ŋ̊ʲ ŋʲ ŋ̊ ŋ  

tremulant    r ̥ r    

lateral    ɬ, l    

Tabell 2. Förslag till normaliserat fonetiskt konsonantschema. 

I schemat i tabell 2 har de mer sporadiskt förekommande ljuden uteslutits, t.ex. [z], 
[b], [ɡ], samt de tonande frikativorna, som förekommer sporadiskt istället för mot-
svarande approximant. Däremot har jag funnit det motiverat att ha med [r], [ɾ], [ɹ], 
[ɹ̝] och deras tonlösa motsvarigheter, emedan samtliga ofta förekommer i materialet, 
dock olika mycket i det spontana talet och i uppläsningen. Det är inte självklart att 
[ŋ̊ʲ], [ŋʲ] skall tagas med i uppställningen – de är ju velara nasaler med en dragning i 
palatal riktning mot slutet av artikulationen, inte palatala nasaler [ɲ̊], [ɲ]. 

I vokalöversikten ovan saknas [ɵ], [ɘ]. De förekommer förvisso inte helt sällan i 
materialet – särskilt [ɵ] är rätt vanligt, men endast sporadiskt istället för [ʏ] respek-
tive [ɪ] i ändelser. 

Processer på ord- och frasnivå (benämningarna är förkortade jämfört med 2.2) 

Fricering av r (+ slutljudsskärpning) fyrir [fɪːɹɪɹ̥] 

Nasalassimilationer 0ch -bortfall Komdu! [kʰɔ̟ntʏ], bankans [pɑ̟̆wŋ̊kɐ̃s], einsog 
[ɛ̃so], landiх [lɐ̞̃tɪх̞] 

Avtoning före initial tonlös frikativa maхur fór [mɐ̞ːх̞ʏɹ̥ fowɹ̥], þaх fór [θɐ̞ːθ fowɹ̥] 

Toning av frikativa formord  fyrir [ʋɪːɹɪɹ̥], þar [х̞ɐːɹ̥], hún [(ɦ)uːn] 

Slutljudsskärpning   nesi [ne ͡ɜsɪ], bátur [pɑ̟wtʏɹ̥], vel [ʋe ͡ɜɬ] 

Bortfall av intervokalisk approximant bagall [pɐ̞ːɐtɬ], neхan [ne ͡ɜɐn], ofan [o ͡ɞɐn] 

Bortfall av approximant efter sonorant rétt [ɾɛht], sjálfur [sjɑ̟wlʏɹ]̥, verхa [ʋɛɾɐ] 

Bortfall av approx. före konsonant hafхi [hɐ̞х̞ɪ], niхri [nɪɾɪ, nɪɹɪ] 

Bortfall av approx. efter tonl. kons. hvaх [kʰɐ̞ːх̞], sér [se ͡ɜɾ], því [θi(ː)] 

Bortfall av final ordkonsonant húsiх [huːsɪ] 
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Trekonsonantregeln  prests [pʰɾɛsː], barns [pɐ̞sː] 

Bortfall av initial frikativa i formord þín [iːn], hún [uːn] 

Elision vid hiatus   hitti hana ekki [hɪht ɐ̞n ɛhc ̱ɪ] 

Bortfall av vokal mellan konsonanter svolítiх [sʋo ͡ɞltɪх̞], geturхu bara [c ̱ɛtɾ pɾɐ] 

Vilken är då skillnaden mellan det här föreliggande förslaget och de framställningar 
som anförs i undersökningen? 

Till de viktigare hör följande: 

1. En konsekvent användning av IPA. 

2. De ”långa vokalerna” som här beskrivs som svävande diftonger. 

3. Approximanter istället för tonande frikativor. 

4. Ett lämpligare sätt att återge långa och korta diftongers kvantitet. 

5. En mer nyanserad bild av hur r kan realiseras. 

Min hypotes har varit att många framställningar bygger på en etablerad tradition 
snarare än på analys av verkliga data, samt att traditionen styrs av vad som anses 
vara fonologiskt distinktivt eller redundant. Har hypotesen bekräftats av undersök-
ningen? 

Den frågan låter sig inte besvara med ett enhetligt ja eller nej. Dock tycker jag mig 
kunna konstatera en övervikt för ja. Det finns flera fall där en tradition tycks ha fått 
styra transkriptionen och beskrivningen. Inte minst gäller det de ”långa vokalerna”, 
som transkriberas och beskrivs på samma sätt som de korta allofonerna av respekti-
ve fonem. I de fall där det i anmärkningar framkommer att vokalerna i sina långa 
realisationer uttalas som diftonger, men de i det normaliserade systemet likväl be-
skrivs som monoftonger blir det än mer uppenbart att normaliseringen inte bygger 
på den, förmodligen auditiva, analys som ligger bakom anmärkningarna. I flera av 
mina referenser ges således ungefär samma bild av de ”långa vokalerna”, men den har 
fått stå tillbaka för en beskrivning som kan vara grundad på tradition, fonologi och 
förenklingsiver.  

I fråga om de tonande frikativorna, som i denna framställning ersätts av approxi-
manter, kan en liknande förklaring tillgripas. I en fonologisk beskrivning eftersträvas 
symmetri, vilket bättre åstadkoms om det i systemet finns tonlösa och tonande fri-
kativor, än om de tonande friaktivorna ersätts av approximanter. Detta blir tydligt 
inte minst hos Kristinsson (1988:20 f.) där samtliga konsonanter (utom [s] och [h]) 
delas in par, åtskilda endast med fonationen (för klusiler postaspirationen). Möjligen 
kan det också spela in att approximanter inte är en lika väletablerad kategori som 
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frikativor. Landsmålsalfabetet saknar, trots sin sin stora teckenmängd, särskilda tec-
ken för approximanter. Därtill kommer att IPA:s benämning approximant är rätt ny; 
den äldre benämningen är friktionslös kontinuant, som kan kännas en aning otymplig 
och teknisk. 

Varför r av de flesta beskrivs endast som tremulant kan ha olika skäl beroende på 
arbetets art och användningsområde. I ett pedagogiskt sammanhang kan det vara 
motiverat att sätta upp ett högt ”mål”, som studenten kan sikta mot och försöka att 
uppnå. Ett annat skäl kan vara att tremulanter anses bättre eller finare än ”tapar”, 
frikativor och approximanter. Att verkliga tremulanter förekommer framgår tydligt 
av undersökningen, men den visar också att tremulanterna inte är tillnärmelsevis så 
vanliga som många framställningar ger sken av. 

Att IPA inte används konsekvent kan ha olika anledningar. En av dem ges av Kris-
tinsson (1988:7), nämligen att närma transkriptionen till ortografin. Jag har istället 
funnit det lämpligare att närma transkriptionen till det uttal den återger. En annan 
anledening tycks vara anslutning till olika traditionella transkriptionssystem. Detta 
är – särskilt i ett internationellt perspektiv – direkt olämpligt, då det ställer större 
krav på läsaren. Detta är – tyvärr – inte unikt för isländsk fonetik. T.ex. använder 
Elert (2000) Landsmålsalfabetets tecken [ː] för svenskt långt u och [ɧ] för ”bakre 
sj-ljud”. Det senare är förvisso ett IPA-tecken, men det ligger utanför konsonantta-
bellen och definieras som samtidigt [ʃ] och [x] (se bilaga 1). Elert (2000:76 f.) har 
dock rätt i att detta ”sj-ljud” varierar åtskilligt – både i fråga om tung- och läppställ-
ning. Detta gör förstås [ɧ] än mindre lämpligt, eftersom det krävs en detaljerad 
transkription för att återge dessa variationer. Också Riad (2002:13) använder tecknet 
[ɧ] (även fonematiskt /ɧ/); [ɧ] definierar han som en tonlös velar frikativa. För 
denna artikulation har IPA tecknet [x], och någon fonetisk (eller annan) anledning 
att inte använda [x] ser jag inte. Riad (a.st.) tillägger att frikativan ofta är labialiserad. 
Detta kan återges [xʷ], vilket ger en långt genomskinligare transkription än det mer 
svårtydda [ɧ], som dessutom används uteslutande för att återge den svenska frikativ-
an (jfr IPA 1999:22; jfr även Landsmålsalfabetets med [ɧ] likvärdiga tecken []). 

Av de fonetiska processerna, eller variationerna, tycks flera inte ha varit kända så 
länge. Vissa har uppmärksammats först av Helgason (1993), eller i någon enstaka 
tidigare undersökning. Andra har däremot uppmärksammats av samtliga verk som 
tar upp uttal i sammanhängande tal. 

Då denna uppsats är rätt bred, har det inte varit möjligt att detaljgranska olika före-
teelser på det sätt som hade varit önskvärt. Däremot har vissa intressanta detaljer 
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noterats, som väl förtjänar att undersökas utförligare. En sådan detalj är hur r, hr rea-
liseras i olika kontexter, talstilar/talhastigheter och dialekter, och hos olika talare. 

En annan detalj att studera vidare är ”tonlösa” nasaler, som vid flera tillfällen är helt 
tonande, vid andra tillfällen knappt hörbara. Förslagsvis kunde en sådan studie om-
fatta också övriga sonoranter. Att sonoranter som förväntas vara tonlösa uttalas ton-
ande har jag inte sett uppmärksammas i den litteratur som jag har tagit del av. 

Prosodin är ett område, som helt har utelämnats i denna undersökning, men som 
givetvis förtjänar att undersökas. En sådan undersökning bör lämpligen göras på 
spontant tal.  

❦ 
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5 Bilaga – IPA-karta 

 

 
IPA-kartan, uppdaterad 1996 = IPA (1999:ix) Kartan återger inte alla IPA-tecken. 

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 1993, updated 1996)
CONSONANTS (PULMONIC)

�

� �

� � � � 	 


�� ��  �

� � � � �

� �
�

� � �

Front                        Central                           Back

Close

Close-mid

Open-mid

Open

Where symbols appear in pairs, the one 
to the right represents a rounded vowel.

�
�

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Post alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Glottal

Plosive ���� ��� !��� "��# $��% &��' (
Nasal ) * + , � - .
Trill � / 0
Tap or Flap 1 2
Fricative 3��4 5��6 7��8 9���: ;��< =��� >��? @��A B��C D��E F��G
Lateral
fricative H��I
Approximant � J K L M
Lateral
approximant N � O P

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant. Shaded areas denote articulations judged impossible.

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

SUPRASEGMENTALS

VOWELS

OTHER SYMBOLS

Clicks Voiced implosives Ejectives

Q Bilabial 	 Bilabial ’ Examples:

� Dental R Dental/alveolar �’ Bilabial

! (Post)alveolar � Palatal �’ Dental/alveolar

S Palatoalveolar T Velar $’ Velar


 Alveolar lateral U Uvular 9’ Alveolar fricative

�� Primary stress

�� Secondary stress

�5��+����;�+
�V Long              �V
�W Half-long       �W

��X Extra-short     �X
� Minor (foot) group

� Major (intonation) group

�Y Syllable break    J�Y�$�
   �  Linking (absence of a break)

          TONES AND WORD ACCENTS
       LEVEL CONTOUR

��Z�/ [ Extra
high �& or \     Rising

�] ^   High �_ `     Falling

�a b   Mid �c d High
rising

�e f   Low �� g Low
rising

�h i Extra
low �j k_ Rising-

falling

l Downstep m Global rise

n Upstep o Global fall

 DIACRITICS     Diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. -p
��� Voiceless                   +q���� q ��r Breathy voiced      �r���r ��� Dental                     ���� �
��s Voiced                 9s����s ��� Creaky voiced       �t���t ��� Apical                     ��u� u
�v Aspirated             �v� v ��� Linguolabial          ��w��� w �����x Laminal                  ��x� x
��	 More rounded     �y �z Labialized             �z� z ��
 Nasalized                      �{
��� Less rounded      �| � Palatalized            ���  �} Nasal release                 }
��� Advanced           
~ �� Velarized              ���� � �� Lateral release               �
�� Retracted            �� �� Pharyngealized     ����� � �� No audible release         �
����� Centralized         �� �� Velarized or pharyngealized      �
��� Mid-centralized  �� ��� Raised                  �����������( J�    = voiced alveolar fricative)

��� Syllabic              +� ��� Lowered              ���������( 4�  = voiced bilabial approximant)

��� Non-syllabic       �� ��� Advanced Tongue Root          ��
�� Rhoticity             ����� ��� Retracted Tongue Root           ��

�����Voiceless labial-velar fricative ��� Alveolo-palatal fricatives

�����Voiced labial-velar approximant � Alveolar lateral flap

������Voiced labial-palatal approximant Í Simultaneous  ;  and   @
�     Voiceless epiglottal fricative

��������Voiced epiglottal fricative
Affricates and double articulations
can be represented by two symbols

��������Epiglottal plosive
 joined by a tie bar if necessary.

$����9

(

(
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