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I dette foredraget vil jeg presentere funn fra en liten undersøkelse gjort av talemålet til to 

tromsøværinger i Oslo. I undersøkelsen har jeg prøvd å finne ut hvordan tromsødialekten 

endrer seg i møtet med Oslo, gjennom opptak av to informanter bosatt i Oslo med bakgrunn 

fra Tromsø. Jeg har hatt fokus på to variabler, valgt ut fra Tove Bulls (1996) karakteristikk av 

Tromsø bymål. Jeg valgte en syntaktisk variabel (V2 eller V3 som ordstilling i 

spørresetninger med enstavete hv-spørreord), og en morfologisk variabel (noe eller nåkka som 

determinativ), og har undersøkt hvorvidt disse trekkene er beholdt eller ikke i talen til de to 

informantene. Røyneland konkluderer i sin hovedoppgave om sunnmøringer i Oslo, med at 

former som ikke har støtte i skriftspråket trolig er mer utsatt for modifisering (1994: 217). 

Hun hevder også at det har etablert seg som en sannhet at talemålet endrer seg etter en 

hierarkisk struktur, fra det leksikalske, fonologiske, morfologiske til det syntaktiske og til 

slutt det prosodiske (Røyneland 1994: 220). Jeg vil sammenligne mine resultater med funnene 

i Røynelands hovedoppgave, og med talematerialet fra Tromsødelen av korpuset NorDiaSyn, 

for å undersøke om dette stemmer også for tromsødialekten, og konkludere med at syntaktiske 

variabler vanskelig kan behandles på samme måte som morfologiske og fonologiske 

variabler.  
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