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Oslofolk har tatt livet
av hunkjønn

Ullevål Hageby - Rekkehus med
svært god beliggenhet hagebyens kanskje største
hageparsell - garasje og P-plass.

3 690 000,►

Naturnært på Billingstad Særdeles tiltalende toppleilighet
med panoramautsikt-heis garasje - gasspeis. Flytt rett inn!

12 000 000,

Skribent Arild Rønsen holder
fast på sin Oslo-dialekt, men
klarte likevel å hisse på seg
Oslo indre øst-publikummet
på Kampen bistro mandag.
FOTO: Andreas Slettholm
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hunkjønn
Trodde du at vi fortsatt sa «ei»? Det gjør vi ei, fortalte
språkforsker Janne Bondi Johannessen under et til tilder
opphetet debattmøte om Oslo-målet på Kampen.

slettholm
Publisert: 21.jan. 2013 22:33 Oppdatert: 22.jan. 2013 09:30

Som Aftenposten har fortalt tidligere, er oslodialekten holder på å
«dævve»
Saken har vekket stort engasjement, og mandag kveld var Kampen
bistro var fullstappet da Oslo Mållag hadde kalt inn til debattmøte
for å diskutere Oslo-dialektens tilstand.
Danskene vant
Og språkforsker Janne Bondi Johannessen var klar i sin sak:
- Min konklusjon er at danskene vant i Oslo. Den «dannede
dagligtalen» kom jo derfra, og er den som har vunnet frem, sa
Johannessen.
Hun ga en rekke eksempler på hvordan det som var
tradisjonelt Oslo-mål forsvinner. I tillegg til de
velkjente BANNan og a-endelsene, er nemlig Oslo-folk
i ferd med å ta livet av hunkjønn, rent språklig.

- Folk glemmer
hvor de kommer
fra
Samboerparet Berit Bergersen
(77) og Roar Søgaard (77)
snakker det de kaller den
ekte Oslodialekten. Forfinet
språk er Jåleri, sier
Bergersen som har bodd på
østkanten hele livet.

- Oslo-målet har ikke
lenger tre kjønn.
Hunkjønn er i ferd med
å dø ut. Det er svært få
som sier «ei jente»
eller «ei bok», sier
Johannessen.

Og selv om en del av
oss - i hvert fall de som har en - fortsatt sier «jenta mi», er ikke det
nok til å kvalifisere som hunkjønn, ifølge språkforskeren.
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Torshov: Stor gjennomgående 2roms i 2.etg i klassisk
Torshovgård. Peis - Sentralt - God
takhøyde/store vindusflater.

Vis alle boliger

Utdanning
Kort yrkesrettet utdanning dag- og kveldstid. Oppstart også
på våren.
Treider.no

andreas

Les også:

Studér IT-sikkerhet på nettet!
2-årig nettstudie i nettverk- og IT-sikkerhet. Les mer her!
www.noroff.no/it-sikkerhet

Vettskremt? Lær å ta ordet
Se våre kurs på
www.talehjelperen,no
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- Akkurat den formen er et godt argument for at vi fortsatt har
hunkjønn. Men språkvitenskapelig sett er «jenta mi» egentlig ett
ord, siden du ikke kan putte noe ord mellom dem, slik du kan med
«ei pen jente». Den formen er ikke nok til å kunne hevde at vi
fortsatt har hunkjønn, sier Johannessen.
↓annonse

Test deg selv: Snakker du skikkelig oslomål?
- «Vestkantdialekt» finnes ikke
Hun påpekte også at forskjellen på «østkantspråk» og
«vestkantspråk» tradisjonelt sett ikke er riktig. Oslo-dialekten
forsvant bare fra vestkanten først.
- Også på vestkanten bodde det i all hovedsak
arbeidere, som snakket omtrent som de på østkanten.
De som snakket dannet dagligtale var i
utgangspunktet svært få, sier Johannessen.

i dag må du få med deg...
Jan
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Punk i Oslo 1980-1982
Popsenteret

Ti

Til debattmøtet var også skribent Arild Rønsen kalt inn. Den
velkjente østkantpatrioten uttrykte liten bekymring for at måten han
snakket på var i ferd med å forsvinne. I stedet klarte han å hisse på
seg store deler av publikummet når han sa at han ikke syntes det
var viktig hvorvidt Oslos gater het «gata» eller «gaten».
Les også:

Nå må Tajik også
svare for at Oslodialekten
«dævver»
Partiet Rødt sender brev til
kulturministeren og ber henne
definere hva Oslo-språket egentlig
er.

11:00

11:00
Jan

- Det viktigste med
språket er at vi forstår
hverandre. At folk i fullt
alvor mener at det er
noe galt i å kalle
Rådhusgata for
Rådhusgaten, forstår
jeg ikke. Det er en

bagatell, sa Rønsen.
Flere påpekte imidlertid at språk også er et uttrykk for identitet,
klasse og makt, noe Rønsen også måtte si seg enig i.
- Men jeg fastholder at hovedformålet med språket er
kommunikasjon. Jeg skulle ideeelt sett ønske at alle snakket
samme språk, selv om jeg ikke tror det kommer til å skje, sier
Rønsen.
Utdannelse og innflyttere
Språkforsker Johannessen mener det er to grunner til at Oslomålet forsvinner: Utdanning og innflyttere.
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Kampen Bistro
1 2 3 4 5 6
På Kampen Bistro er det
varmt og hyggelig. Slik har
det vært siden oktober. Da
åpnet strøksfavoritten igjen
etter brannen i mars.

Amundsen Bryggeri &
Spiseri
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1 2 3 4 5 6
- Når man går 12 år og lærer seg en boklig utdannelse,
og fortsetter i høyere utdanning, identifiserer man seg
ikke lenger med gravemaskinførere. Da er man en del
av øvrigheten, og identifiserer seg i større grad med
for eksempel bankdirektører, sier Johannessen.
Og i tillegg roter altså alle innflytterne det til for Oslo-målet.
- Det er kommer innflyttere fra alle steder, med hver sin måte å
snakke på. Barn har dermed ikke lenger én dialekt å lære seg, og
slike valg gjør man gjerne i fellesskap. Da er det fort gjort å velge
det som har størst prestisje, det man for eksempel hører i mediene,
sier Johannessen.
Les også:
«Østfold-L'en» sprer seg i Oslo
NÅ ligger NÅ for døden
Nå må Tajik også svare for at Oslo-dialekten «dævver»
«Nok jåleri - vær deg sjøl»
Sne og weekend? Nei, det heter snø og hælja
Anbefal

Du og 100 andre anbefaler dette.100 personer anbefaler
dette.

↓annonse

God mat og egetbrygget øl får
du hos Amundsen bryggeri &
spiseri.

Restaurant Justisen
1 2 3 4 5 6
Du går ikke på Justisen for
maten, men miljøet.

Coco Vika
Coco Vika er ligger litt
unnselig til, men er verdt å gå
innom.

Se flere anmeldelser

oslos beste...

Her får du gode fiskemåltider
Vil du ha skrei servert på klassisk vis, eller med fransk
touch, er valgene mange. Her er våre restaurantanmelderes
tips.
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siste film
hva mener du?

08:10 Wunderbar voldsfest

Vi vil gjerne at du deltar i diskusjonen. Takk for at du bidrar på en saklig
måte. Sammen bygger vi Osloby!
Vennlig hilsen Skjalg Engebø, redaktør Osloby

08:04 Flott, men flatt
07:56 En rosa revolusjon
07:49 La nåde gå for rett

Legg til en kommentar ...
Publiser på Facebook

Kommenter

Kommenter

shopping

Dana Irina Jaedicke · Oslo, Norway
Jeg er innvandrer og lærte norsk på Blindern, sammen m andre høyt utdannede internasjonale
studenter. Ingen lærer fortalte oss at det heter ei bok, bare en bok-boken. Det er kanskje en
grunn til at ei/a formen fo
Svar ·

2 · Liker

Liker

· for 46 minutter siden

Legg til et svar ...
Svar

Rune Ringdal ·

Svar

Toppkommentator · Skoleskipet Gann i 1985

Salg for utvalgte hele
året

Trur Oslodialekten er utvannet av dialektspråk frå alle kanter frå Noreg?
Det samme gjelder Fredrikstad, Stavanger, Jæren+ fleire.
Det bur jo folk frå Austlandet her eg kommer i frå og. Sarpsborg, Oslo osv.
Trur det var større forskjell på dialektspråk i Noreg i gode gamle dager.
Det er påbudt for elever på Austlandet å lære nynorsk og.
Men kva liker Oslofolk best av Fedrikstaddialekt, Stavangerdialekt og Jærske språket?
Svar ·

1 · Liker

Liker

Det er alltid salg for de som kan triksene. En ny trend er
kundekvelder med rabatt.

· for 10 timer siden

Erik Thoresen ·

Toppkommentator · Glemmen Videregående Skole

Fredrikstadfolk idag liker vel best Oslo vest dialekt. De synes ikke egen dialekt er fin
nok.
Svar · Liker

Liker

Osloby på Facebook

· for 2 timer siden

Liker
Liker

Legg til et svar ...

13,043 personer liker Osloby.13,042 personer liker Osloby.
Svar

Andreas Grefsrud ·

Svar

Toppkommentator · Leirsund

Alt er bedre enn kebabnorsk
Svar · Liker

Liker

Du liker dette.13 042

Marcin

Kim

Lasse

Fifi

Tore

Ali

Eivind

Arne

· for 2 minutter siden

Legg til et svar ...
↓annonse
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