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Appendiks 1 ”Ortografi og udtale” 

I menneskesprog er der ikke én-til-én-modsvarighed (korrespondens) mellem lyd og skrift. Lyd og skrift behøver ikke 
at have noget som helst med hinanden at gøre. Forskellige sprogsamfund har gennem tiderne benyttet sig af forskellige 
former for skrift til overlevering af en besked, som fx billedskrift, stavelsesskrift, hieroglyfskrift, bogstavskrift. Den 
sidste kender vi både fra dansk og russisk.  

I bogstavskrift er bogstaver ikke sproglyde, men blot tegn, symboler, som har fået tildelt den funktion at angive en be-
stemt lydværdi, og som i henhold til definerede læseregler repræsenterer mundtlig tale på skrift. Der er som regel flere 
lyde i et sprog, end der er bogstaver i alfabetet, og bogstavskrift fungerer som regel således, at samme bogstav eller 
bogstavforbindelse i forskellige positioner kan angive forskellige lyde, og samme lyd i forskellige positioner kan angi-
ves af flere forskellige bogstaver eller bogstavforbindelser. Desuden kan samme bogstaver i forskellige sprog angive 
forskellige lyde.  

I russisk såvel som i mange andre sprog med bogstavskrift har man principielt ét bogstav svarende til hver betydnings-
adskillende lydmæssig størrelse, men ikke til hver hørlig variant. Princippet er dog langt fra gennemført konsekvent. 

Det er vigtigt at beherske russiske ortografiske regler, for at kunne udtale og producere en skriftlig tekst. Der findes ikke 
russiske udtaleordbøger, som vi kender dem fra dansk eller engelsk, hvor man angiver fuldstændig udtale af hele ordet. 
I russisk er det ikke nødvendigt, hvis man kender læsereglerne, og russiske udtaleordbøger, som hedder ortoepiske 
ordbøger (ortoepi – korrekt udtale), angiver kun ordtryk samt udtale af de enkelte bogstavkombinationer, hvori der kan 
forventes tvivl med hensyn til udtale af konsonanten foran ”e”, blødhedsassimilation eller bortfald af en konsonant. 

For at angive én-til-én-korrespondens mellem lyd og symboler anvender man transkription (lydskrift), hvor der til ét og 
samme lydskriftssymbol, evt. med modificerende diakritiske tegn, altid svarer én og samme lyd. Man kan efter behov 
lydskrive med større eller mindre detaljeringsgrad ved at anvende grov eller fin lydskrift, eller noget midt imellem. I 
oversigtsskemaer medtages normalt kun lyde, der har en betydningsadskillende funktion i sproget. Her anvender vi det 
eneste internationalt anerkendte lydskriftsalfabet, The International Phonetic Alphabet, forkortet IPA.  

RUSSISKE KONSONANTER 

Bilabial 
 

Labio-
dental 

Dental Alveo-
lær 

Palatal Velær Auditiv 
karakteristik 

     Artikulationssted 
 

 
 
Artikulationsmåde 

 
Ikke-palataliseret – palataliseret1 

 

 
Plosiver 
 

ustemt 
 
stemt 

p       pJ 
 
b       bJ 

 
 
 

t          tJ 
 
d         dJ 

  k         kJ 
 
g         gJ 

 
Frikativer 
 

ustemt 
 
stemt 

 f         fJ 
 
v        vJ 

s         sJ 
 
z         zJ 

S         SJ 
 
Z        ZJ 

 x         xJ 
 
(ƒ) 

 
Affrikater 
 

ustemt 
 
stemt 

  tÉs 
 

 (dÉz) 

          tÉSJ 
 

 (dÉZ)  (dÉZJ)

  

 
 
 
 
Obstruenter 

 
Nasaler 
 

 
m     mJ  

  
n         nJ 

   

 
Likvider 
 

Lateraler 
 
Vibranter 

  lÏ         lJ 
 
 

 
 
r         rJ 

  

 
 
 
Sonoranter 
 

 
Glidelyd 
 

     
j 

  

1 Palataliserede konsonanter er angivet ved hjælp af diakritisk tegn J. 
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UDTALE AF RUSSISKE KONSONANTER 
 

1. I det russiske konsonantsystem skelnes der mellem stemte og ustemte konsonanter samt mellem ikke-
palataliserede og palataliserede (i russisk terminologi henholdsvis ”hårde” og ”bløde”) konsonanter. Begge 
distinktioner har en betydningsadskillende funktion, dvs. ét af trækkene er nok til at adskille ord fra hinanden, 
fx:  
 
stemt – ustemt: дом [dom] ”hus” – том [tom] ”bogbind”, бил [bJilÏ] ”slog” – пил [pJilÏ] ”drak”, коза@ 

[k�√»za] ”ged” – коса@ [k√»sa] ”fletning”. 

 
ikke palataliseret – palataliseret: мал [malÏ] ”lille” – мял [mJalÏ] ”maste”, præt. af mase,  

кон [kon] ”en omgang kortspil” – конь [konJ] ”hest”. 

 
 
2. Der findes lange konsonanter i indlyd i russisk, fx Анна [»an˘´], Бу@дда [»bud˘´], касса [»kas˘´], som angives 

ved to eller flere konsonantbogstaver. Bemærk dog, at dobbelt konsonantbogstav ikke altid står for en lang 
konsonant, jf. теннис [»tEnJ´+s].  

 
 
 
3. Russiske konsonanter bevarer altid deres lydværdi, dvs. alle distinktive træk og øvrige lydmæssige egenskaber, 

foran en vokal. Positionen foran en vokal er en stærk position for russiske konsonanter. Vokaler kan aldrig på-
virke konsonanternes udtale i russisk. 
 

 
4. Alle russiske konsonanter undtagen sonoranter er altid ustemte i absolut udlyd, dvs. foran en pause. Distinktio-

nen ”stemt – ustemt” ophæves (neutraliseres), og det kan ofte føre til sammenfald af forskellige ord, fx код 
[kot] ”kode” – кот [kot] ”kat”, луг [lÏuk] ”eng” – лук [lÏuk] ”løg”, гриб [grJip] ”svamp” – грипп [grJip] 

”influenza”. 
 

 
 
5. Et afgørende kendetegn ved det russiske konsonantsystem er assimilation, dvs. en tilnærmelse mellem nabo-

lydes artikulation. Assimilationsprocessen kan være fremadrettet (progressiv assimilation) og bagudrettet (reg-

ressiv assimilation). Der er kun få sporadiske tilfælde af progressiv assimilation i russisk. Ellers er konsonant-
assimilationen i russisk udelukkende regressiv. 
 
Et typisk eksempel på progressiv assimilation i russisk er fakultativ afstemning af sonoranter i udlyd efter 
ustemt konsonant, fx. театр [tJ´+»atr8]. 

 
Regressiv assimilation kan forekomme inden for det enkelte ord, i ordforbindelser med præpositioner, partik-
ler og konjunktioner, samt mellem ord, som har selvstændigt tryk.  
Russiske præpositioner, partikler og konjunktioner har ikke selvstændigt tryk i ytringen og har i denne egen-
skab fællesbetegnelsen ”klitika”. Klitika udgør altid en lydlig enhed sammen med de ord, de lægger sig til, det 
såkaldte fonetiske ord. 
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Der findes 4 typer regressiv assimilation, som kan forekomme hver for sig og i kombination med hinanden: 
 
1) Regressiv assimilation med hensyn til stemthed – ustemthed (stemthedsassimilation).  
Denne assimilationstype forekommer ganske regelmæssigt og omfatter alle russiske konsonanter, undtagen sono-
ranterne og [v], som er stemte, men som ikke kan påvirke andre konsonanter med hensyn til stemthed. Sonoranter-

ne kan heller ikke blive påvirket af andre konsonanter med hensyn til ustemthed i forbindelse med regressiv assimi-
lation. 
 
Eksempler: ба@бушка [»babbbb´WSk´] – ба@бка [»bappppk´], ре@жет [»rJEZZZZ´t] – ре@жьте [»rJESSSStJ´+], в па@рке [»ffffparkJ´+] – jf. в 

авто@бусе [vvvv√»ftob´WsJ´+], к до@му [»ggggdom´W] – jf. к авто@бусу [kkkk√»ftob´Ws´W], их дом [»iƒƒƒƒÌ»dom] – jf. их обе@д 

[»ixxxxÌ√»bJEt], вот го@род Ки@ев [»voddddÌ»gor´ttttÌ»kJi´+f].  

 
Men: Вот мост [»vottttÌ»most], к вам [»kkkkvam]. 

 
2) Regressiv assimilation med hensyn til palatalisering (blødhedsassimilation). 
Denne assimilationstype forekommer ikke så regelmæssigt, som stemthedsassimilationen. Her er forholdene meget 
forskellige fra konsonant til konsonant. Desuden spiller generationsforskelle også en betydelig rolle, idet den yngre 
generation gør langt mindre brug af denne assimilation end den ældre.  
 
Blødhedsassimilation er mest regelmæssig mellem to dentaler eller mellem to konsonanter, der har samme artikula-
tionssted, fx мо@стик [»mosJtJ´+k] – jf. мост [most], от них [√»tJnJix] – jf. от нас [√»tnas] eller foran palataliserede 

alveolarer [tÉSJ] og  [SJ], fx рестора@нчик [rJ´+st√»rannnnJJJJtÉSJ +́k] – jf. рестора@н [rJ´+st√»rannnn], же@нщина [»ZEnnnnJJJJSJ´+n´] – jf. 

же@нский [»ZEnnnnskJ´+I9].  

 
Kombination af stemthedsassimilation og blødhedsassimilation: сде@лал [»zzzzJJJJd»ElÏ´lÏ] – jf. сдал [zdalÏ], от Ди@мы 

[√»ddddJJJJdJim´] – jf. от до@ма [√»dddddom´]. 

 
3) Regressiv assimilation med hensyn til artikulationssted (konsonantens artikulationssted ændres til den efterføl-
gende konsonants artikulationssted med eller uden ledsagende blødhedsassimilation og/eller stemthedsassimilati-
on), fx с шарфом [»S˘arf´m], с женой [»Z˘´»noI9]. 

 
4) Regressiv assimilation med hensyn til artikulationsmåde, fx лётчик [»lJotÉSJ]´+k], два@дцать [»dvatÉs´tJ]. 

 
6. Der findes også eksempler på dissimilation i russisk, hvor påvirkningen mellem to lyde resulterer i en større 

indbyrdes ulighed. Typiske tilfælde af dissimilation med hensyn til artikulationsmåde er лёгкое [»lJoxk´´+] og 

мягкое [»mJaxk´´+]. Jf. også eksemplerne лёгкий [»lJoxk j´+Iª] og мягкий [»mJaxkj´+Iª], hvor der både er tale om 

regressiv blødhedsassimilation og dissimilation med hensyn til artikulationsmåde. 
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BOGSTAV OG LYD  

Bogstav Lyd 
 i stærk position 
(foran vokal) 

Eksempler Lyd  
i svag position  

(afstemning i absolut udlyd 
eller regressiv assimilation / 

dissimilation) 

Eksempler 

Б  bbbb bbbbJJJJ шу@ба обе@д pppp         ppppJJJJ клуб, шу@бка         го@лубь, го@лубь-то    

В  vvvv vvvvJJJJ вода@ сове@т ffff         ffffJJJJ в клубе                о@бувь 

Г  gggg ggggJJJJ 
 
ƒƒƒƒ (i enkelte ord, 
fakultativt) 

го@род гита@ра  
 
ага, Бога, Богу etc. 
 

kkkk         kj 
x (ordfinalt kun i ordformen 
Бог) 
                                   xj 

 
v (i genitiviske endelser og i 
enkelte ord) 

снег                  снегÌКилиманджа@ро 
лёгкое [»lJoxk´´+] 
 
                          лёгкий [»lJoxjk j´+Iª] 
 
большо@го, его@, сего@дня 

Д  dddd ddddJJJJ да@ча                в го@роде tttt              ttttJJJJ го@род  о@чередь 

Ж  ZZZZ ZZZZJJJJ: жена@               дро@жжи  SSSS              SSSSJJJJ (жч) нож  мужчи@на   

З  zzzz zzzzJJJJ ва@за Зи@на ssss            ssssJJJJ раз                  связь, безÌтебя@ 
Й  j йод IIII99 99    мой 

К  kkkk kkkkJJJJ ко@фе Ки@ев  gggg             ggggJJJJ, ƒƒƒƒj вокза@л  кÌгеро@ю  
Л  llllÏÏÏÏ  llllJJJJ де@ло  хлеб   

М  mmmm
 mmmm
JJJJ 

дом  в до@ме   

Н  nnnn  nnnnJJJJ она@   они@             nnnnJJJJ ресторанчик 

П  pppp ppppJJJJ парк пить  bbbb                  bbbbJJJJ гриппÌже     
степьÌбыла@ краси@ва 

Р  rrrr  rrrrJJJJ гора@ приве@т    

С  ssss ssssJJJJ мост         университе@т zzzz                   zzzzJJJJ сдава@ть       сде@лать 

Т  tttt ttttJJJJ там         де@ти, отÌнего@ dddd                   ddddJJJJ вотÌдом      вотÌде@ти 
Ф  ffff  ffffJJJJ фо@рма фи@рма vvvv         Афганиста@н  

Ио@сифÌГаври@лович 
Х  xxxx xxxxJJJJ хо@лодно  ти@хий ƒƒƒƒ ихÌдо@м 
Ц  ttttÉÉ ÉÉssss у@лица  цирк  ddddÉÉ ÉÉzzzz оте@цÌбыл до@ма  
Ч    

ttttÉÉ ÉÉSSSSJJJJ   
NB! I enkelte 
ord:SSSS 

чай     
 
 
что, коне@чно 

                  ddddÉÉ ÉÉZZZZJJJJ мячÌбыл большо@й 

Ш  SSSS         шарф      ZZZZ         
                                SSSSJJJJ: (шщ) 

нашÌдом        
вашÌщенок 

Щ             SSSSJJJJ щётка                  ZZZZJJJJ э@та вещьÌбыла краси@ва 
 

Assimilationsprocesserne gør i kombination med det fonetiske ord, at samme konsonant kan realiseres som flere vidt 
forskellige lyde, og samme bogstav kan derfor stå for flere forskellige udtalemåder, fx с отцом [ssss√»tÉsom], с сестрой 

[ssssJJJJ˘ +́»stroI9], с братом [»zzzzbrat´m], с дядей [»zzzzJJJJdJadJ +́I9], с шарфом [»SSSS˘arf´m], с женой [ZZZZ˘´»noI9], с щедрым 

[»SSSSJJJJ˘̆̆̆Edr´m] (угощением). 
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BLØDT TEGN ”Ь” OG HÅRDT TEGN ”Ъ” 

Blødt tegn ”ь” og hårdt tegn ”ъ” er bogstaver (bemærk ordet ”tegn” i begge navne), som ikke modsvarer nogen lyd i 
russisk, men som i kombination med andre bogstaver bruges til at angive forskellige lydmæssige og grammatiske for-
hold. 

BLØDT TEGN ”Ь” 

1) Blødt tegn angiver, at en konsonant er palataliseret, hvis det står ordfinalt eller foran en anden konsonant, fx 
день, пить, сыпь, весь, о@бувь, большо@й, ма@ленький, письмо@, культу@ра. 

2) Blødt tegn kan have en dobbelt funktion 
 
hvor det angiver den forudgående konsonants palatalisering samt adskiller endelserne -я, -е, -ё, -ю fra stam-
men og angiver to lyde ”j /I9 + vokal”, fx семьяc [sJ´±»mJja], семьиc [sJ´±»mJji] osv., се@мьи [»sJE»mJIª́ ±], жильё 

[Z´»lJjo], нытьё [n´»tJjo].   Jf. лёт [lJot] - льёт [lJjot]; 

 
hvor det angiver den forudgående konsonants palatalisering samt to lyde ”j / I9  + vokal” inden i rodmorfem, fx 

барье@р [b√»rJjEr], бульо@н [bu»lJon], почтальо@н [p´tÉSJt√»lJjon]. 

3) Da nogle konsonanter i moderne russisk både kan udtales palataliseret og ikke-palataliseret, angiver blødt tegn 
altid ”j / I9  + vokal” samt eventuelt den forudgående konsonants palatalisering, fx пью [pJju] / [pju], пье@са 

[»pJjEs´] / [»pjEs´]. 

4) Blødt tegn efter bogstaverne ч, щ, ш angiver aldrig en palataliseret konsonant og fungerer kun som gramma-
tisk markør: 
 
hos substantiver i femininum дочь [dotÉSJ], вещь [vESJ], мышь [mi≠S], (jf. maskulinum ключ, товарищ, фарш 

med samme udtale af ordfinale konsonanter); 
hos verber i infinitiv, fx мочь, лечь;  
hos verber i 2. pers., fx ешь, ешьте. 

 

HÅRDT TEGN “Ъ“ 

Hårdt tegn ”ъ” har udelukkende adskillende funktion. 

Det markerer grænsen mellem præfikser, der ender på en konsonant, som både kan være ikke-palataliseret og 
palataliseret, og rodmorfemer, der begynder på ”j /I9 + vokal” og angives ved bogstaverne -я, -е, -ё, -ю, fx 

съезд [sjEst], въе@хать [»vjEx´tJ] / [»vJjEx´tJ], объяви@ть [√bIª́ ±»vJitJ] / [√bJIª́ ±»vJitJ], безъя@дерный 

[bJ´±»zjadJ´±rn´I9]. 

Reglen gælder også for oprindelige præfikser i låneord, fx объе@кт [√»bjEkt] / [√»bJjEkt], инъе@кция 

[´±»njEktÉs´´±], дизъю@нкция [dJ´±»zjunktÉs´´±], og for sammensatte ord, hvor det første rodmorfem ender på en 

hård konsonant, fx трёхъя@русный [»trJox»jarusn´I9], сверхъесте@ственный [»svErxI9́ +»s»tJEstvJ´+n˘´I9]. 
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RUSSISKE VOKALER 

RUSSISKE VOKALER I BETONET POSITION 

Artikulationssted 
 
 
Åbningsgrad 

 
Fortunge 

 
Mellemtunge 

 
Bagtunge 

 
Høj 

    
iiii / i i i i≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠    

 
 

 
uuuu 

 
Halvhøj/halvlav 

    
EEEE    

 
 

 
oooo 

 
Lav 

 
 

 
aaaa 

 
 

 

UDTALE AF RUSSISKE VOKALER 

1. Russiske vokaler bevarer i betonet (stærk) position altid deres lydværdi, dvs. alle distinktive træk og øv-
rige lydmæssige egenskaber. 

2. Ubetonede vokaler bliver altid reduceret (afsvækket) i russisk standardsprog. Vokalreduktion er en fo-
netisk lov i russisk, og der findes kun enkeltstående undtagelser, som fx vokalen [o] i konjunktionen 

”но”, som er et klitisk ord og er ubetonet, men ikke reduceret.  
 
Der skelnes mellem to typer af vokalreduktion: vokalreduktion efter ikke-palataliserede konsonanter og 
vokalreduktion efter palataliserede og palatale konsonanter. 
 
a) Vokalreduktion efter ikke-palataliserede konsonanter gælder for vokalerne [a] og [o], som re-
duceres efter følgende regler:  

1. reduktionstrin       [Λ] I absolut forlyd (dvs. efter pause) samt i 1. prætoniske stavelse.  

2. reduktionstrin       [ə] I øvrige prætoniske og i alle posttoniske positioner. 

Fænomenet kaldes på russisk akanje – ”a-gørelse”. 

Betonet position 1. reduktionstrin [Λ] 2. reduktionstrin [ə] 
  (1.prætoniske stavelse (øvrige prætoniske og 
  og/eller absolut forlyd) alle posttoniske stavelser) 
 
 дом (et hus)  домаc (huse)  домовоcй (hus–; husnisse)  

 [ dom ]  [ dΛɑma ]  [dəmΛɑvoI9]                       

врач (en læge)  врачаc (en læge, genitiv) врачеваcть (at helbrede, læge) 

 [vratÉSJ]                                      [vr√√√√»tÉSJa]  [vr´́́́tÉÉSJ´+»vatJ]                       

оcкна (vinduer)  окноc (vindue) 

[ɑoknə]  [Λɑkno] 

  обоготворять  обоготворять 

                           [ΛbəgətvΛɑrjatj]  [ΛbəgətvΛɑrjatj] 
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Som det fremgår af ovenstående eksempler, kan samme ord udtales forskelligt, afhængigt af betonin-
gen. De forskellige former af ordene дом, врач og окноc udtales med forskellige grader af reduktion.  

 
Det fonetiske ord (se s. II) 
Præpositioner, der ender på vokal, er underlagt reglerne for reduktion, f.eks.: 
 
  о домаcх (om huse) на машиcне (i bil) 

  [ ΛdΛɑmax ]  [nəmΛɑSinjə +] 

 

b) Vokalreduktion efter palataliserede og palatale konsonanter gælder for vokalerne [a], [EEEE]]]], [i] og 

[o], som reduceres i alle ubetonede stavelser til [ə ++ ++].  

Transskriptionstegnet ə ++ ++ angiver forhøjelse og fremskydelse af tungen, altså en i-agtig udtale. 

Fænomenet kaldes på russisk иcканье – ”i-gørelse”.  

 
Betonet position Ubetonet position [ə ++ ++] 

 
[a] час  часы@ часово@й 

  [tÉSJas]  [tÉSJə ++ ++ɑsi] [tÉSJə ++ ++sΛɑvoIª] 

 
пять  пяти@  пяти@десяти   

[pjatj]  [pjə ++ ++ɑtji] [pjə ++ ++ɑtjidjə +sjə ++ ++tjə +] 

 
  яcвка  яви@ться 

[ɑjafkə]  [Iªə ++ ++ɑvjitÉsə] 

 
 язы@к   

[Iªə ++ ++ɑzik] 

 
[EEEE]  деcти   дете@й  детвора@ (”rollinger”) 

  [ɑdjEEEEtjə+]  [djə ++ ++ɑtjEIª ] [djə ++ ++tvΛɑra] 

 
ель   ело@вый 

  [jEEEElj]  [Iªə +ɑlovəIª] 

 
[о]  чёрный   черне@ть чернови@к 

  [ɑ tÉSJornəIª]  [tÉSJə ++ ++rɑnEEEEtj] [tÉSJə ++ ++rnΛɑvjik] 

   
  ёрш (hork, aborrefisk) ерши@стый (pirrelig, strid, stædig, strittende) 

  [ɑjorS]  [Iªə +rɑSistəIª] 

 
[i]  пиcво  пивна@я пивова@р 

  [ɑpjivə]  [pjə +ɑvnaə +] [pjə +vΛɑvar] 
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Vokalreduktion efter [ZZZZ], [SSSS] og [ttttÉÉ ÉÉssss] 
Efter lydene [Z], [S] og [tÉs] reduceres vokalerne [E], [i] og [o] i ubetonet position til [ə]: 

Betonet position Ubetonet position 
 

[EEEE]]]]  цеcнник  цена@  

[ɑ tÉsEEEEn:jik]  [tÉsənɑa] 

 
жеcнщина  жена@ 

[ɑZEEEEnjSJ:ə+nə]  [Zəɑna] 

 
[[[[iiii]]]] жир   жирово@й 

[Zir]  [ZərΛɑvoIª] 

 
ширь    широ@кий  
[Sirj]  [Sərɑokjə +Iª] 
 
цирк   цирково@й 

 [tÉsirk]  [tÉsərk ΛɑvoIª] 

 
[o] жёлтый  желтеть  

 [ɑZoltəIª ]  [ZəlɑtjEtj] 

шёлк  шелкови@стый 

[Solk]  [SəlkΛɑvjistəIª] 

 
 

 

Efter [Z] reduceres også [a] til [ə]: 

Betonet position Ubetonet position  

жа @лко   жале@ть [ə] 

[ɑZalkə]  [ZəɑljEtj] 

 

 [u] 
Vokalen [u] er mindst afsvækket i ubetonet position. Den bevarer i distinkt tale næsten fuldstændigt sin 
lydværdi i første prætoniske stavelse, men bevarer også sin runding (labialisering) i øvrige ubetonede 
stavelser.  I hurtig tale er reduktionen mere iørefaldende, hvor [u] reduceres til [əw] eller [ə].  
 

3. Lydene [i] og [i≠] repræsenterer samme underliggende vokal, idet de optræder i gensidigt udelukkende 

omgivelser: [i] - ordinitialt og efter palataliserede konsonanter, [i≠] - efter ikke-palataliserede konsonan-

ter. De har hver deres bogstav i alfabetet, henholdsvis ”и” og ”ы”, men ”и” angiver også altid [i≠] efter 

de ikke-palataliserede [S], [Z], [tÉs], fx чистый [»tÉSJist´Iª] samt пушистый [pu»Si≠st´Iª], жил [Zi≠lÏ], цирк 

[tÉsi≠rk]. 

 
I det fonetiske ord og ved sammentrækning af selvstændige ord i sammenhængende tale bliver [i] altid 

til [i≠] efter en ikke-palataliseret konsonant, fx Ира [»ir´], men к Ире [»ki≠rJ´+], от Иры ]√»ti≠r´]. 
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I præfigerede afledninger afspejles reglen altid i ændret stavemåde, jf. игры [»igr´] - сыгранный 

[»si≠gr´n˘´Iª], издавна [»izd´vn´] - сыздавна [»si≠zd´vn´]. 

 
Reglen gælder også i ubetonede positioner, hvor [´+] altid bliver til [´] efter en ikke-palataliseret konso-

nant, fx инициатива [´+nJ´+tÉs´√»tiv´] - безынициативный [bJ´+z´nJ´+tÉs´√»tJivn´Iª], июнь [´+»junJ] - в 

июне [v´»junJ´+], мост и дом [»mostÌ´»dom], Иван Иванович [´+»vanÌ´»van´vJ´+tÉSJ] 

      BOGSTAV OG LYD  
 

Bogstav Lyd 
i stærk position 
 (betonet) 

Eksempler Lyd 
i svag position 
(ubetonet) 

Eksempler 

A [a] враcч, адрес [Λ]                        [ə] врача       врачевать 
балала@йка,   авангард 
  [ə] [Λ]      [ə]   [√] [√]   

Е [jE] – ordinitialt, 
efter ъ og ь samt 
efter vokal 
 
[E]  

ель, подъе @хать, 
в статье @, поеcхать  
 
 
ме @сто [ɑmjEEEEstə] 

[Iª́ +] 
 
[ə +] 

ело@вый 
 
места@ 
вме@сте 

Ё [jo] – ordinitialt, 
efter ъ og ь samt 
efter vokal 
 
[o] 

ёрш, подъём, статьёй, 
ружьё, её [Iªə +ɑjo] 
 
лётчик 
чёрный  
шёлк [Solk] 

 
 
 
 
 

 
 
 

И [i] 
 
[i] 
[ji] – efter ь 

иcмя 
пиcво 
цирк 
статьиc, семьиc 

[ə +] 

 
 
[Iª́ +] 

 
[ə] efter ikke-
palataliseret konsonant 

имена@  
пивова@р 
 
се@мьи 
 
цирково@й 

О [o] до @м 
оcстрый 

[Λ]                   [ə] 
 

дома@    домово@й 
 [Λ]           [ə]            
острота@, остри@ть 
[Λ]   [Λ]    [Λ] 
 
о@строго 
        [ə]  [ə] 

У [u] у @тро [u] eller [əw] / [ə] утра@  кукуру@за  обувь 
ы [i] сыр  [ə] сырова@р 

но@вый 

Э [E] э @то  
эcра 
поэ @т 
Гаянэc  

 [ə] экза@мен 
аэропо@рт 

Ю [ju] – ordinitialt, 
efter ъ og ь samt 
efter vokal 
 

юг, конъю @нкция, ста-
тьюc, моюc 

[Iªu], [Iª́ W]  
 
[u], [´W]  
[ə +w] 

юри@ст, юриди@ческий, 
люби@ть, любопы@тный 
но@вую 
си@нюю 

Я [ja] – ordinitialt, 
efter ъ og ь samt 
efter vokal 

я 
изъяcн, статьяc  
мояc 

[Iª́ +] 
 
 
[ə +] 

язы@к  [Iªə ++ ++ɑzik]  
пла@тья 
 
пяти@ 
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Bogstaverne е, я, ю, ё er flerfunktionelle. De modsvarer ingen selvstændig betydningsadskillende lyd, 

men bruges til at økonomisere alfabetet og angive eksisterende vokaler og konsonanter i følgende posi-

tioner: 

1) I ordinitial position, efter vokalbogstav, efter blødt tegn og efter hårdt tegn angiver bogstaverne  

е, я, ю, ё to lyde, henholdsvis [jE], [ja], [ju], [jo]. 

2) I position efter et konsonantbogstav signalerer bogstaverne е, я, ю, ё, at den pågældende konsonant 

er palataliseret (dog ikke ж, ш og ц). Bogstavet e betegner dog langt fra altid, at den foregående 

konsonant er palataliseret, f.eks. фонеcтика, те @ннис, кафе@. Der henvises til en egentlig ortoepisk 

ordbog. 

 

Bogstavet и angiver til forskel fra е, я, ю og ё en selvstændig lyd [i], men har derudover samme funkti-

on efter konsonantbogstaver og blødt tegn. 

 

Bogstavet ё angiver altid en betonet vokal. NB! Bogstavet anvendes ikke på tryk, undtagen undervis-

ningstekster, og erstattes altid af bogstavet e.   

 

Bogstavet ы forekommer aldrig ordinitialt. 
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INTONATION 

På russisk opererer man normalt med syv forskellige intonationsmønstre (ru: интонационная конст-
рукция, ИК). De forskellige intonationsmønstre er obligatoriske i bestemte syntaktiske strukturer 
og/eller ytringstyper, men kan også optræde i andre strukturer end deres primære. Intonationen er i rus-
sisk betydningsbærende. 

Her vil de fire første (og grundlæggende) intonationsmønstre blive belyst (ИК-1, ИК-2, ИК-3  
og ИК-4). Når man skal beskrive intonation, er der fire centrale begreber, der er gode at kende: to-
negruppe, intonationscenter, præcenter og postcenter.  
 
Ved ”tonegruppe” forstås en intonationsenhed (der kan bestå af flere ord) med ét intonationscenter, 
som svarer til den trykstærke stavelse i det centrale ord i ytringen, kaldet det logiske center. Der kan 
altså kun være ét intonationscenter i en tonegruppe, men det kan flyttes alt efter, hvilket ord der er det 
centrale i ytringen. 

Intonationscenteret er således den trykstærke stavelse i det ord, der er centralt i tonegruppen. Med ter-
merne præ- og postcenter menes stavelserne før og efter intonationscenteret.  
                                                                                                                                                                                                                                          

 1 

Intonationstransskription angives i tekster med tal over intonationscenterets vokal, f.eks.: Он дома. 

                                                                                                                                                                 3                    1         1 

Grænser mellem tonegrupper angives ved skråstreg, f.eks. : Он дома? – Да, / дома. 
 

ИК-1  Er default-intonationsmønster i neutrale fremsættende sætninger, som på skrift afsluttes med punktum. 
ИК-1 er karakteriseret ved et stabilt tonalt mellemleje på præcenteret, en faldende tone på intonations-
centeret, og et stabilt tonalt undermellemleje på postcenteret: 

Model:  

  

I praksis vil man ofte opleve, at der mangler enten et præcenter eller et postcenter. Nedenfor ses tre ek-
sempler. Det første har et præcenter på to stavelser, et intonationscenter og et postcenter på en stavelse. 
De to øvrige eksempler mangler deres postcenter: 

 

Онаc доcма.  Эcто дом.   Дом там. 

 

 

ИК-2  Er obligatorisk intonationsmønster i interrogative sætninger med interrogative ord. ИК-2 er karakteri-
seret ved, at man begynder at udtale intonationscenteret med større tryk på og i et leje, der ligger over 
mellemlejet. Derefter falder tonen til et postcentralt stabilt undermellemleje: 

Model: 

 

Eksempler med manglende præcenter (1. og 2.) samt eksempel med præ- og postcenter (3.): 

 

1. Кто эcто?  (hvem er det?) 2.Что эcто? (hvad er det?)   3.Кудаc он идёт? (hvor skal han hen?) 
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ИК-2 er også obligatorisk intonationsmønster i eksklamative ytringer (udråb, ordrer o.lign.): 

 

Вот она! Стоп! Остороcжно! 

 

ИК-3  Er obligatorisk intonationsmønster i interrogative sætninger uden interrogative ord. ИК-3 er karakteri-
seret ved et mellemleje på præcenteret, en stærkt stigende tone på intonationscenteret og et stabilt un-
dermellemleje på postcenteret: 

Model: 

 

 

 

Eksempel med manglende postcenter eller kun med intonationscenter: 

 

Эcто дом?  (Er det et hus?)  Эcто дом?  (Er det huset?)    Он? 
  
  

 

ИК-4  Er obligatorisk i elliptiske (ufuldstændige) spørgsmål med konjunktionen а. Spørgsmålet kan være af 
”uddybende” karakter. ИК-4 er karakteriseret ved et tonalt præcentrisk mellemleje. På intonations-
centeret starter tonen under mellemleje for derefter at stige. Postcentrisk bibeholdes dette forhøjede to-
neleje: 

Model: 

 

 

 

Эcто дом. А эcто?     Вот дом. А мост где? 
 

Alle intonationskonstruktioner kan også anvendes i andre syntaktiske strukturer, med forskelligt kommunikativt sigte 
og i forskellige funktionelle stilarter (daglig tale, officiel tale). 

 

******** 


