FRA SAGA TIL CD 10 B

Språkhistorie

KAPITTEL 4

Eksempler på endringer i riksmålet etter 1907-reformen:
1 Harde konsonanter skulle erstatte bløte konsonanter i en del ord:
dræpe (før: dræbe)
ut (før: ud)
2 Nye flertallsformer i substantiv:
hester (før: heste)
hus (før: huse)
3 Verb i fortid (preteritum) ble forenklet:
kastet (før: kastede)
levde (før: levede)
4 Adjektiv skulle ikke ha -t i intetkjønn:
ærlig (før: ærligt)
5 Valgfritt: Nye kortformer av en del substantiv og verb:
fader/far, blive/bli, hoved/hode

Eksempler på endringer i riksmålet etter 1917-reformen:
1 Dobbeltkonsonant i slutten av ord med kort vokal:
5 Valgfritt:
rygg (før: ryg)
A Diftong eller monoftong i en del ord:
2 Flere ord med harde konsonanter:
stein eller sten
bok (før: bog)
laus eller løs
3 Flere ord skulle ha ll og nn i stedet for ld og nd:
B Endelsen -a eller -en i bestemt form
entall i mange hunkjønnsord:
full (før: fuld)
mann (før: mand)
bygda eller bygden
4 Endelsen -ene i stedet for -erne i bestemt form flertall
C Endelsen -a eller -et i verb i fortid:
av substantiv:
kasta eller kastet
bakkene (før: bakkerne)
MONOFTONG enkeltvokal

Eksempler på endringer i landsmålet etter 1917-reformen:
4 Valgfritt:
1 Noen endringer av vokaler:
A Endelsen -a eller -i i sterke
leve (før: liva)
hunkjønnsord og intetkjønn
bort (før: burt)
flertall:
støvel (før: styvel)
sola eller soli
2 Stum d ble sløyfet i noen ord:
husa eller husi
li (før: lid)
B Infinitiv på -a eller -e:
brei (før: breid)
å kasta eller å kaste
3 Ny bøyning av substantiv i flertall:
I begge målformene erstattet man aa
båtane (før: båtarne)
med å og infinitivsmerket at med å.
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Eksempler på endringer i bokmål etter 1938-reformen:
1 Flere ord med harde konsonanter:
skip (før: skib)
2 Flere ord med diftong:
stein (før: sten)
3 Flere hunkjønnsord med a-endelse:
høna, bjørka
4 Flere intetkjønnsord med a-endelse:
barna, dyra
5 Endelsen -a ble sidestilt med -et i alle verb i fortid (preteritum) som fikk -a på nynorsk:
kasta/kastet
Eksempler på endringer i nynorsk etter 1938-reformen:
1 Mange ord fikk endret vokal:
mellom (før: millom)
mørk (før: myrk)
2 Både sterke og svake hunkjønnsord fikk a-endelse:
sola, gata
3 Alle intetkjønnsord fikk a-endelse i flertall:
husa
4 Alle substantiv i hunkjønn fikk -er i flertall:
viser (før: visor)
Eksempler på endringer etter 1959-reformen:
Nynorsk:
skole eller skule
skuld eller skyld
Det skal stå sommar, drøyme i læreboka, men elever kan skrive sumar, drømme.
Bokmål:
Ord som før var valgfrie å bruke i lærebøker, blir nå obligatoriske:
Det skal stå dokke, mjøl i læreboka, men elever kan skrive dukke, mel.
Eksempler på endringer etter 1981-reformen:
Nynorsk:
Tilnærming til bokmål:
Ord med -heit og -else i slutten blir tillatt for noen ord, for eksempel
mog(e)legheit (mulegheit), leilegheit og prøvelse.
Sideformer med [-lig] er også tillatt.
Bokmål:
Tilnærming til riksmål:
Hunkjønnsord (valgfrie former): boka eller boken, gata eller gaten
Intetkjønnsord (valgfrie former): dyra eller dyrene
Igjen tillatt: frem og syd sidestilt med fram og sør (før: bare fram og sør)
Etter 1981-reformen ble det tillatt å skrive ord som bjerk, frem, multe, ferge.
Noen endringer gikk den andre veien: Intetkjønnsord på -e: epla eller eplene (før: eplene)

162

saga10b_4_korr1.indd 162

04-04-08 09:23:19

FRA SAGA TIL CD 10 B

KAPITTEL 4

Språkhistorie

Eksempler på endringer etter 2005-reformen
(endringene gjaldt hovedsakelig bokmål):
En del lite brukte former gikk ut, og tradisjonelle former eller mye
brukte former kom inn. Skillet mellom hovedformer og sideformer
forsvant. De gamle sideformene ble enten omgjort til likestilte
former ved siden av de gamle hovedformene, gjort til nye eneformer
eller tatt ut.
sto eller stod (før: stod [sto])
dro eller drog (før: drog [dro])
ba eller bad (før: bad [ba])
ga eller gav (før: gav [ga])
gæren eller galen (før: galen [gæren])
deltager eller deltaker (før: deltaker [deltager])
viss eller hvis (før: hvis [viss])
brøt eller brøyt (før: braut eller brøt)
krøp eller krøyp (før: kraup eller krøp)
frøs eller frøys (før: fraus eller frøs)
bygge – bygget/bygde – bygget/bygd
eie – eiet/eide/åtte – eiet/eid/ått
kreve – krevet/krevde – krevet/krevd
skynde – skyndet/skyndte – skyndet/skyndt
trykke – trykket/trykte – trykket/trykt
sju eller syv (før: sju)
Valgfri endelse i bestemt form entall av hunkjønnsord:
-a eller -en (før -a [-en])
Valgfri endelse i betemt form flertall av intetkjønnsord:
barna eller barnene (før: barna [barnene])
beina eller beinene (før: beina [beinene])
Bokmål og nynorsk:
bacalao eller bakalao
corny eller korny
dachs eller daks
nonchalant eller nonsjalant
gimmick eller gimmik
racket eller rekkert
pyjamas eller pysjamas (før: pyjamas)
singel eller single (før: single)
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