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Abstract 

Stylistic variation in pop songs: a case study 

This thesis explores stylistic variation in pop songs. Since the 1950s, British singers 

have modified their accents when singing, employing features that are not present in their speak-

ing accents, but are widespread in American accents. It has also been noted that, despite dimin-

ished American influence on popular culture, which has resulted in fewer American features in 

pop music, the US pronunciation model is still prevalent in singing. This area has been studied by 

a number of scholars, and various theories have been proposed to account for the variation. Some 

have seen the modification as an attempt to express an American identity while others are of the 

opinion that the themes of the songs, the audience, or the time of recording determine the accent. 

In this study, four different theories covering these views are reviewed and applied in the analysis 

of empirical data to determine how and why this phenomenon has developed over the past 60 

years. Two hypotheses were formulated on the basis of the theories: (1) American features would 

fall gradually over time or (2) the sung accent would reflect the genre of the song, with fewer 

American features in non-American genres regardless of the time of recording. 

As a quantitative study covering various singers over a long period of time would be 

too time-consuming, the investigation was carried out as a case study. A total of 25 songs re-

corded by the British singer Cliff Richard in five decades were analysed. Five phonological vari-

ables with different realisations in British and American accents were chosen for the study. These 

are pronunciation of non-prevocalic //, //-voicing, "g-dropping", the use of // in the BATH 

words, and monophthongisation of //. The tokens for each variable were identified, and each 

instance was recorded as either British or American. Percentage scores of American realisations 

were calculated for each song and for each set of songs. 

The results showed that American realisations did not diminish over time for most 

variables. The vowel in the BATH words was consistently realised as // while //-voicing 

showed only insignificant variation. On the other hand, g-dropping and //-monophthong-

isation exhibited considerable variation and were almost non-existent in one set. Non-prevocalic 

// was pronounced in 10 % of the tokens in the first and last sets with both lower and higher 

levels in the intervening sets. Thus the first hypothesis was refuted. The second hypothesis could 

not be fully confirmed either, but was not rejected to the same extent as the first as some variables 

did vary considerably in different genres.  

Overall, the results seem to indicate that the variables are affected differently by 

several factors. The time elapsed since the 1950s did not appear to be a determining factor for the 
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accent chosen as there was no gradual reduction recorded for any of the variables. The themes of 

the songs appeared to have little influence with only slightly fewer American realisations in the 

songs with explicitly British themes. Apparently, the most influential factor is genre conventions 

as an American accent has become the expected norm in pop singing. Furthermore, formality 

seems to influence the (ng) and (ai) variables Other factors that also influence the chosen variant 

include constraints in the singer's native accent, sonority, i.e. whether a sound is easy to sing, the 

length of the note in which the variable occurs, and attention to the variable. This study has 

shown that it would therefore be useful to supplement the existing theories with these factors. 
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Kapitel 1: Indledning 

I dette speciale foretager jeg en undersøgelse af accentændringer i popsange. Siden 

1950erne har man kunnet konstatere, at popsangere synger med amerikansk-inspirerede accenter. 

Det gælder både sangere, der normalt taler en anden engelsk accent, og sangere, der har engelsk 

som fremmedsprog. Popsangeres udtale har været genstand for et stigende antal undersøgelser de 

seneste årtier siden offentliggørelsen af Peter Trudgills (1983) første undersøgelse af fænomenet. 

Årsagen bag de amerikansk-prægede accenter er naturligvis, at USA var dominerende, da popmu-

sikken først kom frem, men selvom det ikke længere er tilfældet, og den amerikanske påvirkning 

er blevet mindre, er der ingen tvivl om, at ikke-amerikanske sangere stadig anvender amerikanske 

udtaletræk, når de synger. 

Problemformulering 

Det er min hensigt at undersøge, hvordan denne tradition har udviklet sig de sidste 

50 år med udgangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvordan og hvorfor har accentændringer i popmusik udviklet sig fra 1950erne til nu i forskellige 

typer sange udvalgt fra et repertoire fra en af de få kunstnere, der har været aktiv i hele perioden (Cliff Richard)? 

Til besvarelse af problemformuleringen kan opstilles en række arbejdsspørgsmål. 

1. Hvad kendetegner britiske og amerikanske accenter? 

2. Hvilke teorier har man udviklet for at beskrive ændringer i kommunikationsmåder?  

3. Hvordan er sang anderledes fra tale? 

4. Hvilke træk ændres fra tale til sang? 

5. Hvilke faktorer påvirker anvendelsen af trækkene, f.eks. genre, stilniveau, indhold, tid? 

Undersøgelsen er begrænset til at beskæftige sig med fonetiske og sociolingvistiske 

aspekter og er udarbejdet som et casestudie, da det ikke har været muligt at foretage en repræsen-

tativ undersøgelse inden for rammerne af et speciale. Andre aspekter, der også kunne være nyttige 

i besvarelsen, men som ikke behandles nærmere, omfatter betragtninger om markedsføring og 

globalisering af musikfremstilling og -forbrug. 

De undersøgte sange og sangtekster kan desværre ikke vedlægges specialet, da de er 

beskyttede af copyright. De fleste sangtekster kan dog skaffes fra internetdatabasen LyricsMode1.  

                                                 

1 Link: www.lyricsmode.com 
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Kapitel 2: Sproglig variation 

I dette kapitel vil jeg redegøre for en række begreber inden for det fonetiske områ-

de. Først vil jeg fremsætte og forklare fonetiske begreber og historiske udviklinger, som er rele-

vante for dette speciale. Derefter vil jeg gennemgå fonetiske træk i de to hovedvarianter af engelsk 

udtale, Received Pronuncation og General American, med fokus på forskelle mellem dem. 

To ord, der ofte bruges i flæng, er accent og dialekt. I daglig tale bruges ordene ofte 

om udtale- eller sprogmønstre, der afviger fra normen eller fra det forventede mønster, for ek-

sempel om en person, der taler et fremmedsprog med "udenlandsk accent", men inden for sprog-

videnskaben er alle varianter – inklusive normer – accenter eller dialekter, der så kan være stan-

dard eller ikke-standard. Ifølge Wells (1982: 1-2) henviser accent til det udtalemønster, en person 

eller gruppe har, mens dialekt omfatter både udtale og ikke-udtalemæssige træk, dvs. morfologi, 

syntaks og ordforråd. 

Et andet væsentligt begreb, når man taler om sprog, er standard. Wolfram & Schil-

ling-Estes skriver, at det kan være svært at definere en standard – især i USA, der ikke har en 

sproglig institution, som har til opgave at bestemme en sproglig norm, som man har i bl.a. Frank-

rig og Spanien. Alligevel vil der ske en vis standardisering af sproget, fordi et samfund etablerer 

normer for visse aspekter af menneskers opførsel, herunder påklædning, talemåde etc. (2006: 9-

10). 

En standardudgave af et sprog er den form, der anses for at være korrekt, og den, 

som anvendes i skriftsproget. Modellen for standardsproget vil normalt være den variant, som er 

forbundet med størst prestige. Det vil derfor oftest være det økonomiske magtcentrum i et områ-

de, der danner grundlag for standarden (Bonfiglio, 2002: 17). 

I de engelsktalende dele af verden findes to hovedstandarder, britisk engelsk og 

amerikansk engelsk. Britisk engelsk er det tale- og skriftsprog, der anvendes af veluddannede fra 

de Britiske Øer, Australien, New Zealand og Sydafrika, mens amerikansk engelsk tales og skrives i 

USA og Canada. Begge varianter bruges også som modeller i engelskundervisning i hele verden 

(Trudgill & Hannah, 2002: 2). 

Britisk engelsk og amerikansk engelsk 

Britisk og amerikansk engelsk adskiller sig på en række områder, herunder ordfor-

råd, ortografi og udtale. Da specialet beskæftiger sig med accenter, er det begrænset til at undersø-

ge sidstnævnte område. Jeg vil i det følgende give en historisk gennemgang af, hvordan og hvorfor 

de to hovedstandardudtaler for britisk engelsk og amerikansk engelsk udviklede sig og derefter 
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gøre rede for nogle væsentlige forskelle mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk udtale. Ind-

ledningsvis skal det dog siges, at der ikke findes kun én britisk og én amerikansk accent; der er 

stor variation fra område til område, i forskellige samfundsklasser, mellem aldersgrupper og endda 

hos den samme taler. 

Da der således findes mange regionale og sociale udtalevarianter både på De Briti-

ske Øer og i USA, og det ikke kan lade sig gøre at behandle dem alle, fokuserer nedenstående 

afsnit på standardaccenterne for hvert område, nemlig Received Pronunciation (RP) og General Ameri-

can (GA). 

Received Pronunciation 

RP er standardaccenten i England. Den kaldes også ofte Standard English, BBC Eng-

lish og Queen's English. Mens en accepteret standard for det engelske skriftsprog begyndte at tage 

form efter opfindelsen og udbredelsen af bogtrykkunsten i 1400-tallet, var det først omkring 400 

år senere, at en standardudtale var udviklet. Modellen herfor var udtalen i og omkring London, da 

London var (og er) Englands politiske og økonomiske magtcentrum. Mere specifikt var det udta-

len hos de øverste samfundsklasser, bl.a. hoffet, adelen og akademikerne, der nød høj anseelse 

(Honey, 1989: 13-14). 

Den vigtigste faktor i udbredelsen af en udtalestandard i England var reformen af 

skolesystemet i 1800-tallet, som resulterede i et netværk med ca. 50 fremtrædende privatskoler 

(public schools). Skolerne accepterede for det meste kun elever fra de øverste samfundslag, og ud-

dannelse fra en privatskole var en forudsætning for især mænd fra overklassen og den øvre mid-

delklasse, hvis de ønskede en karriere (Honey, 1989: 26). Af den grund kaldte lingvister i starten af 

1900-tallet standardaccenten Public School Pronunciaton (PSP). Senere fik den navnet Received Pronun-

ciation (RP) (Honey, 1989: 31). 

Da radio og tv kom frem, kunne man udbrede kendskabet til engelsk i langt større 

udstrækning. BBC, som blev grundlagt i 1921, havde en "global and imperial attitude towards 

English" og diskuterede fra starten, hvordan ord skulle udtales. Man valgte RP som accent, da 

man mente den ville vække mindst anstød i befolkningen (Fennell, 2001: 186) og fordi den er 

lettere forståelig for mange mennesker end nogen anden accent ifølge Gimson (1988: x). 

Ydermere hævder Gimson, at opblødningen af det britiske klassesamfund har bety-

det, at man ikke længere kan definere RP som "educated, upper-class speech", da det er blevet 

sværere at definere en samfundsklasse og dermed den tilhørende accent (1988: x). 

Derudover har anvendelsen af RP i fjernsyn og radio medført, at langt flere menne-

sker end nogensinde før har været udsat for RP, og Gimson mener derfor, at det kan antages, at 
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mange har en udtale, der minder om RP. Indflydelsen er også gået den anden vej, idet den har 

resulteret i en udvanding af begrebet RP, hvor en række lokale træk, som førhen ikke ville kunne 

have indgået i RP, nu er udbredte og acceptable (1988: x). Milroy & Milroy (1985: 29) anfører dog, 

at man ikke skal overvurdere radio og tv's betydning for udbredelsen af RP. Det anslås, at det kun 

er ca. 3-4 % af den britiske befolkning, der taler RP. 

Når veluddannede briter modificerer deres udtale, er det oftest i retning af RP. De 

taler sjældent den bredeste form af lokalaccenten i det område, de kommer fra (Ramsaran, 1990: 

182-183). Accentvariationen bliver større, jo længere ned i samfundslagene, man kommer. Dette 

forhold repræsenteres ofte ved en trekant, hvor RP befinder sig i toppen og de bredeste regionale 

accenter i bunden (fig. 1).  

 

Fig. 1 (Trudgill, 1979: 11)2. 

General American 

For amerikansk udtale er situationen noget anderledes. Det skyldes delvist, at en-

gelsk er et relativt ungt sprog i USA. I år 1700 var kun en del af østkysten koloniseret, og i løbet af 

de næste 100 år flyttede der nybyggere længere og længere mod vest. Resultatet er, at de tydeligste 

sproglige inddelinger findes i de østlige områder, mens der er sket en større sammenblanding af 

udtalevarianter mod vest. Store østkystbyer som Boston i nord og Charleston i syd havde en be-

tragtelig indflydelse, også på sproget, men byernes indflydelse var faldet betydeligt i 1800-tallet. 

Det kom til udtryk i, at sproglige forandringer blev imiteret i byerne og de omkringliggende områ-

der, men de bredte sig ikke mod vest. Det var for eksempel tilfældet med udeladelsen af // foran 

                                                 

2 En lignende kegleformet figur er udarbejdet af Daniel Jones og udgivet i Ward (1929). 
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konsonant eller pause, der i dag stadig ses som kendetegn for sydlige eller østlige accenter (Wells, 

1982: 469-470). 

USA's størrelse og store befolkning gør det vanskeligt at definere en standardaccent 

(Janicki, 2005: 2). Den variant, der kommer nærmest, er General American (GA), som ifølge Wells 

ikke er én accent, men en række amerikanske accenter uden regionale træk. Den kaldes også Net-

work English, da mange oplæsere i fjernsynet og radioen bruger den (1982: 470). Janicki (2005: 27) 

definerer GA som en variant, der udelukker "all local linguistic items and especially those that can 

be associated with any specific region of the US." 

Den regionale variant, GA minder mest om, er den, der tales af veluddannede fra 

Midtvesten (Tottie, 2002: 13). I modsætning til RP blev GA ikke standardaccent på grund af pre-

stige forbundet med økonomisk magt, men på grund af en anden form for prestige. Standardise-

ringen af amerikansk engelsk begyndte samtidig med ankomsten af mange indvandrere til byerne 

på østkysten. Det førte til spændinger og endda antisemitisme, idet mange indvandrere var jøder 

fra østeuropæiske lande. Midtvesten blev associeret med "oprindelige, rene" amerikanske værdier, 

og det førte til en ubevidst efterligning af udtalemønstre i det område (Bonfiglio, 2002: 1-9). 

Figur 2 nedenfor viser udbredelsen af USA's dialekter, hvor det hvide område om-

trent svarer til GA-accenterne.

 

Fig. 2 (Tottie, 2002: 210, efter Carver, 1987: 248). 
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Udvalgte forskelle 

Forskelle mellem accenter inddeles i fire kategorier: systemisk variation, leksikalsk 

variation, variation i realiseringen af et fonem og distributionel variation. Jeg vil i det følgende 

forklare, hvad de forskellige typer variation dækker over og illustrere dem ved udvalgte eksempler. 

Der er dog mange grænsetilfælde, hvor det kan være vanskeligt at bestemme, hvilken type variati-

on en forskel hører ind under, og det gælder især i kategorierne distributionel variation og variati-

on i realiseringen af et fonem. Vægten er hovedsageligt lagt på forskelle mellem RP og GA, men 

jeg har også inddraget eksempler fra afrikansk-amerikansk engelsk (AAVE), da udtaletræk fra 

AAVE ofte anvendes i sange. 

Systemisk variation 

Systemisk variation er, når en accent har flere eller færre fonemer end en anden 

(Collins & Mees, 2008: 150). Mens RP skelner mellem de tre bagtungevokaler THOUGHT, LOT 

og PALM, //, som i port, pot og part, har GA ikke LOT-vokalen, men bruger i stedet 

PALM-vokalen. GA pot kan derfor lyde som RP part, //. 

Leksikalsk variation 

Leksikalsk variation forekommer, når talere af forskellige accenter vælger forskellige 

fonemer i et bestemt ord eller en bestemt gruppe af ord (Wells, 1982: 78). For RP- og GA-talere 

er der forskel på a-lyden i en samling ord kaldet BATH-ordene. Her har RP PALM-vokalen, //, 

mens GA (og de fleste andre engelske accenter) bruger TRAP-vokalen, // (Wells, 1982: 133). 

Der er omkring 100 BATH-ord, og disse omfatter ord som can't, last og half, der i RP udtales 

//, hvor GA har //. Se bilag 1 for liste over BATH-ordene. 

Distributionel variation 

Distributionel variation betyder, at der er forskel på, i hvilke positioner et fonem 

kan forekomme (Collins & Mees, 2008: 276). Den tydeligste forskel på RP og GA er af denne 

type og angår fonemet //. RP er en ikke-rhotisk accent, hvilket vil sige, at // kun udtales før en 

vokal, mens ikke-prævokalisk // (før en konsonant eller pause) aldrig udtales. I ord, der slutter 

med r, udtales det dog somme tider, hvis det efterfølgende ord begynder med en vokal, f.eks. far 

away //. Dette kaldes linking // (Wells, 1982: 219). 

Desuden forekommer der i RP jævnligt intrusive //. Det vil sige, at der udtales et 

// efter vokalerne //, når de efterfølges af en anden vokal, selvom der ikke er et r i or-

tografien. Dette forekommer både i ord og på tværs af ordgrænser (Wells, 1982: 222-223). For 

eksempel kan drawing udtales som // og draw a (picture) som //. 
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Derimod udtales // i GA altid, når der indgår et r i ortografien. I stedet for et tyde-

ligt udtalt // kan vokalen før have r-farvning, altså afsmitning af //-lyden, hvor vokalen udtales 

retroflekst, med tungspidsen bøjet bagud (Tottie, 2002: 16). For eksempel udtales heart i RP 

// og i GA //. 

På dette punkt adskiller AAVE sig fra GA ved at være overvejende ikke-rhotisk 

(Edwards, 1997: 204). 

Derudover er der forskel i distributionen af //. I GA udelades // ofte før //, 

når vokalen kommer efter dentale eller alveolære konsonanter, dvs. //. Det fæ-

nomen kaldes også yod-dropping (Tottie, 2002: 18). Eksempelvis udtales new // i RP og // i 

GA. 

Variation i realisering 

Fonemet // kan i RP udtales på to måder; det har to allofoner, lyst [] og mørkt []. 

Lyst [] bruges før vokaler og //, mens mørkt [] forekommer før konsonanter og pause. I mange 

amerikanske accenter, herunder GA, høres mørkt [] ofte i alle sammenhænge (Collins & Mees, 

2000: 90). I AAVE udelades // undertiden før konsonanter eller vokaliseres efter vokaler så help 

kan udtales [] eller [] (Edwards, 1997: 210). 
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Kapitel 3: Sociolingvistisk teori og metode 

Mange faktorer har indflydelse på, hvilken accent en person taler med. Som det fo-

regående kapitel antyder, spiller regionale og klassemæssige tilhørsforhold en rolle, men derudover 

har forhold som køn, alder og uddannelsesniveau også betydning (Wells, 1982: 1). Man kan ikke 

forudsige, hvilken accent en person taler med, højst regne sandsynligheden for personens anven-

delse af bestemte udtaletræk ud, når man tager højde for hans sociale og regionale baggrund 

(Wells, 1982: 18). Derudover skriver Wells også, at en persons accent ikke ændres væsentligt efter 

puberteten (1982: 24), og at en af de vigtigste faktorer for accent er regional baggrund (1982: 8). 

Når en person når teenageårene, er hans primære model ikke længere forældrene, men hans jævn-

aldrende (1982: 22). 

De tidligste dialektologiske undersøgelser (forløberne for sociolingvistikken) fra 

sidst i 1800-tallet tog sig kun af regionale forskelle og kun hos én gruppe sprogbrugere, ældre 

mandlige landboere, de såkaldte NORMs, non-mobile older rural males (Chambers & Trudgill, 1998: 

kap. 2). 

Den amerikanske lingvist Willam Labov var en af de første, der forskede i sproglig 

variation i relation til samfundsklasse i større omfang. Det gjorde han i undersøgelsen The Social 

Stratification of English in New York City fra 1966. Her undersøgte han fem fonologiske variabler og 

påviste, at valg af prestigevarianten hang nøje sammen med det samfundslag, man tilhører (Labov, 

1972). 

Stilistisk variation 

Ydermere taler en person ikke nødvendigvis med samme accent hele tiden, men va-

rierer sit sprog alt efter situationen. Labov undersøgte også accentvariation under forskellige gra-

der af formalitet hos den samme taler (stilistisk variation). Han var især interesseret i afslappet tale, 

da hans formål var at finde ud af, hvordan mennesker taler, når de ikke føler sig overvågede. 

Imidlertid er det meget vanskeligt for en interviewer at skaffe eksempler på dette, fordi selve in-

terviewsituationen påvirker taleren, så han bliver mere opmærksom på sin tale (Labov, 1972: 43). 

Det kaldes også Observer's Paradox. 

I undersøgelsen The Social Stratification of English in New York City opererede Labov 

med fire forskellige formalitetsniveauer: afslappet tale, interview, højtlæsning af sammenhængende 

tekst og højtlæsning af ordlister. Resultatet viste, at forekomsten af prestigevarianter steg med 

graden af formalitet og dermed opmærksomheden på sproget (Labov, 1972: 73-110). 
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Labov inddelte også variabler i tre kategorier: indikatorer, markører og stereotyper 

(indicators, markers, stereotypes). Indikatorer afspejler talerens samfundsklasse, men ændres ikke uan-

set kommunikationssituationen. Markører bestemmes både af taleren og situationen. Stereotyper 

er træk, som man er meget opmærksom på og som ofte kommenteres (Coupland, 2007: 93). Iføl-

ge Trudgill (1986: 11) er faktorer, som kan henlede større opmærksomhed på variabler, 

1) hvis en variabel har en stigmatiseret form, som afviger fra ortografien,  

2) hvis en form er under lingvistisk forandring, 

3) hvis der er stor fonetisk forskel på to former, 

4) hvis variabler er med til at bevare fonologiske kontraster. 

Eksempler på 1) er h-dropping i ord som hammer udtalt ['] og g-dropping i ord 

som walking, [']. 4) kunne være udeladelsen af //, for eksempel i dew, da kontrasten med do 

så forsvinder, // (Trudgill, 1986: 11). Trudgill giver ingen eksempler på 2) og 3), men man 

kunne forestille sig, at glottalisering af aspireret // og vokalisering af // hører under henholdsvis 

den anden og tredje kategori. 

For Labov var stilskift kun bestemt af én faktor, den talendes opmærksomhed på 

sproget. Senere har andre forskere betvivlet den opfattelse, og sidst i 1970erne og 1980erne udfør-

tes der mange undersøgelser, som fokuserede på tilhørerbestemt (addressee-influenced) stilskift (Rick-

ford & McNair-Knox, 1994: 237). Rickford & McNair-Knox udførte selv et casestudie, hvor den 

samme person blev interviewet fire gange med flere års mellemrum af to forskellige interviewere. 

De tog udgangspunkt i Giles & Poweslands og Bells teorier om tilhørerbestemt stilskift og konsta-

terede, at tilhøreren var vigtigere for stilskift end andre faktorer, herunder samtalens emne, som 

dog også har betydning. Jeg kommer nærmere ind på Giles' teori i afsnittet om stilistisk variation. 

Bestemte roller kan også være forbundet med bestemte accenter. I England gælder 

det visse erhverv, f.eks. inden for kirken, skolevæsnet og militæret og også for popsangere og 

mandlige frisører (Wells, 1982: 28). 

Tidligere undersøgelsers teorier 

Der findes talrige teorier om, hvorfor og hvordan mennesker modificerer kommu-

nikationsmåder. Jeg vil i det følgende begrænse mig til fire teorier, nemlig Giles' tilpasningsteori 

(accommodation theory), Le Page & Tabouret-Kellers teori om sproglig adfærd (theory on linguistic beha-

viour), Hallidays registeranalyse (register analysis) og Bells teori om audience design. Dernæst vil jeg se 

på, hvordan de er blevet anvendt i tidligere undersøgelser af accentændringer i sange. Teorierne vil 

til en vis grad overlappe hinanden, da de alle inddrager et eller flere af de tre elementer i enhver 
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kommunikationssituation (afsender, modtager, ytring). Forskellene ligger i teoriernes vægtning af 

elementernes betydning i forhold til hinanden. 

Størstedelen af sociolingvistiske undersøgelser beskæftiger sig med sproglig variati-

on og de faktorer, der har indflydelse på dette i det talte sprog, mens omfanget af forskning inden 

for forholdet mellem sprog og musik er mere begrænset. I løbet af de seneste 30 år er der dog 

blevet skrevet en del inden for dette område, ansporet af Trudgills artikel "Acts of conflicting 

identity: the sociolinguistics of British pop-song pronunciation" (1983). 

Trudgill opstiller seks træk, der kan iagttages i britiske artisters udtale i sange, hvor 

de bruger andre varianter end i tale. Disse omfatter stemt intervokalisk //, TRAP-vokalen i 

BATH-ordene, rhoticitet, monoftongering af //, LOT-vokalen erstattet af PALM og centrering 

af STRUT-vokalen. 

For det første stemmer britiske sanger intervokalisk // i ord som better, hvilket er 

karakteristisk for amerikanske varianter, i stedet for at udtale det ustemt, [], eller som et glottalt 

lukke, [], som er de udtalevarianter, de fleste britiske talere bruger. For det andet udtales BATH-

ordene ikke med PALM-vokalen, //, som er normen i RP, men med TRAP-vokalen, //, dvs. 

dance udtales //, ikke //. Dette gælder også ordene can't og half, som også i Nordeng-

land har PALM-vokalen. Derudover er der en tendens til at udtale // i ord som girl, selv hos 

sangere, der normalt ikke udtaler //, når det ikke efterfølges af en vokal. Ord, der har diftongen 

// i de fleste britiske accenter, udtales i stedet ofte med [] i popsange. Således bliver life til 

[], mens britisk engelsk (og GA) som regel har []. I ord, hvor RP har STRUT-vokalen, //, 

og nordengelske accenter har //, høres i stedet ofte //, f.eks. i love og done. Endelig erstattes 

RPs rundede LOT-vokal, //, af den urundede PALM-vokal, // (1983: 141-142). 

Selvom disse træk kan findes i mange britiske accenter, er der ingen britisk accent, 

som indeholder alle trækkene. Derfor konkluderer Trudgill, at britiske sangere forsøger at ændre 

accent, når de synger, og søger at forklare hvorfor (183: 142-143). Han anfører tre forskellige teo-

rier som forklaring: Giles' tilpasningsteori (accommodation theory), egnethed (appropriateness) samt Le 

Page & Tabouret-Kellers teori om sproglig adfærd. Begrebet "egnethed" er det nærmeste, Trudgill 

kommer Hallidays registeranalyse, men han nævner den ikke på noget tidspunkt. Der er dog gjort 

mere ud af dette aspekt af andre forskere, bl.a. Simpson (1999), som jeg vil komme ind på senere. 

Ifølge tilpasningsteorien er Labovs forklaring om, at accentændringer er forårsaget 

af, hvor opmærksom taleren er på sin (ud)tale, ikke tilstrækkelig. Giles hævder, at accentmodifice-

ring også kan forårsages af samtalepartneren eller tilhørerne i kommunikationssituationen, således 

at taleren ændrer sin udtale, så den ligner den anden parts (accent convergence) eller afviger fra den 

(accent divergence), alt efter om taleren ønsker at vise samhørighed med eller distancere sig fra den 
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anden part (1973: 88-90). Trudgill konkluderer, at Giles' teori ikke er helt fyldestgørende, idet den 

kun drejer sig om samtalesituationer (1983: 143). 

Dernæst ser han mere overordnet på egnethed, som han også mener, er en delvis 

forklaring. 

As is well known, different situations, different topics, different genres require different linguistic 

styles and registers. The singing of pop music in this, it could be argued, is no different from vicars 

preaching in the register appropriate to Church of England sermons, or BBC newsreaders employ-

ing the variety appropriate for reading the news. (Trudgill, 1983: 143) 

Imidlertid er den forklaring heller ikke tilstrækkelig, da den ikke forklarer, hvorfor 

netop en amerikansk accent er modellen. Den teori, Trudgill finder bedst egnet, er Le Page & 

Tabouret-Kellers teori om sproglig adfærd og identitetshandlinger (acts of identity) (Trudgill, 

1983:144-145). 

Teorien er et udtryk for en ændret opfattelse af identitet. Førhen så man i socioling-

vistikken identitet som en fast størrelse, der var bestemt af en række faktorer, blandt andet en 

persons regionale og sociale baggrund. Alle faktorerne kom til udtryk i en given persons autenti-

ske sprog, som blot var en afspejling af personens identitet. I modsætning hertil står Le Page & 

Tabouret-Kellers teori, der ser identitet som dynamisk og foranderlig. Sproglige forskelle er med 

til at skabe en identitet: "sprogbrugernes adfærd kan ikke altid forstås som dele af et større møn-

ster eller system, men som individuelle identitetshandlinger" (Qvist, 2009). Teorien anfører, at 

talerens sprog bestemmes af tilhørerne, emnet og omgivelserne, og at taleren modificerer sin 

sproglige adfærd, så den ligner den eller de grupper, han på et givent tidspunkt ønsker at identifi-

cere sig med (Le Page & Tabouret-Keller, 1978: 15).  

 Sangerne modificerer altså deres udtale for at identificere sig med en bestemt grup-

pe, "amerikanere". De seks træk findes alle i amerikanske accenter. Motivationen er, at en stor del 

af popmusik i Vesten har amerikanske rødder, og amerikansk dominans på området fører til efter-

ligning (Trudgill, 1983: 144). 

Begrænsninger 

Der er dog fire faktorer, som har indflydelse på, i hvor høj grad det lykkes at ramme 

målvarianten: 1) vores evne til at identificere grupperne, 2) vores adgang til grupperne og evne til 

at analysere deres mønstre, 3) en eller flere uoverensstemmende modellers styrke og 4) vores evne 

til at ændre sproglig adfærd, som måske mindskes med alderen (Trudgill, 1983: 145-154). 

Le Pages teori forklarer, hvorfor der er valgt en ekstern gruppe som model, og 

hvorfor artisterne somme tider rammer ved siden af. Dette ses især på anvendelsen af //, som 
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ofte var uregelmæssig eller direkte forkert. Sangerne har identificeret accenten, de vil imitere, som 

"amerikansk" og udtaler derfor flere // i sang end i tale. Men da de ikke har analyseret modellen 

korrekt, overdriver de brugen af //, og derfor indeholder mange sange det, Trudgill kalder hyper-

American //. Det vil sige // udtalt før konsonant eller pause, hvor der ikke er et i stavningen. 

Det høres for eksempel i "Bachelor Boy" af Cliff Richard, hvor a bachelor boy bliver til 

//3(1983: 148). 

Derudover har sangernes evne til at ændre accent også betydning. Trudgill konsta-

terer, at det er vanskeligere at indsætte // i visse fonetiske omgivelser: "We can assume […] that 

many singers would pronounce all non-prevocalic //s if they could [but] in the flow of the song, 

they are not consistently able to do so." (Trudgill, 1983: 149-150) 

Imidlertid er der også en undergruppe inden for den amerikanske model, hvis ac-

cent sangerne stiler efter. Trudgill (1983: 146-147) slår fast, at selv amerikanske sangere ændrer 

accent, når de synger. De imiterer træk fra sydstaterne og/eller den afro-amerikanske befolkning, 

da mange typer populærmusik – bl.a. jazz, rhythm and blues og rock and roll – stammer derfra. 

Her strider de to modeller mod hinanden, da de fleste sydstatsaccenter som nævnt ikke er rho-

tiske, så mens ikke-rhotiske britiske sangere udtaler flere //, når de synger, gør amerikanske san-

gere, hvis tale er rhotisk, det modsatte, f.eks. Bob Dylan (Trudgill, 1983: 146). 

Fra midten af 1960erne blev motivationen til at lyde amerikansk mindre, også hos 

artister, der slog igennem først i 1960erne. Trudgill analyserer 14 album indspillet i perioden 1963-

1970: 10 Beatles-album og 4 Rolling Stones-album. Undersøgelsen af rhoticitet hos The Beatles 

viser store fald i udtalen af //: fra 47 % i 1963 til kun 3 % i 1970. Stemt // hos The Rolling 

Stones er også faldet, fra næsten 50 % i 1964 til knap 20 % i 1967 på de 4 album. En forklaring 

kan være, for The Beatles' vedkommende, et genreskift fra rock and roll til mere komplekse sange. 

Trudgill nævner også, at emnerne er mere britiske, og at popsangerne generelt siden ca. 1964 an-

strengte sig mindre for at lyde amerikanske, da det på det tidspunkt var britiske artister, der domi-

nerede popscenen (Trudgill, 1983: 152-153). 

Imidlertid førte den mindskede motivation til at lyde amerikansk ikke til, at britiske 

sangere i udpræget grad forsøgte at lyde mere britiske. Det kom først med punkgenren i 1970erne. 

Der opstod ifølge Trudgill to modstridende motivationer for punk-rock-artisterne, "how to beha-

ve like a genuine pop singer" og "how to behave like a British urban working-class youth" (1983: 

159). Målgruppen for punkmusikken var arbejderklassen, hvilket også afspejles i sproget, hvor der 

findes træk, der normalt forbindes med accenter med lav prestige, især Cockney. Eksempelvis er 

                                                 

3 Trudgills lydskrift er tilpasset IPA. 
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diftongerne mere tilbagetrukne (// udtalt som []), // vokaliseres, // udelades, og intervoka-

lisk // glottaliseres, //. Her mener Trudgill, at Giles' tilpasningteori kan være en mulig forkla-

ring, da sangernes accent nærmer sig målgruppens accent (154-155). Samtidig er der stadig spor af 

den amerikanske model. For eksempel bruger punkgrupper som The Clash og The Stranglers, 

overvejende stemt // i intervokalisk position og // i BATH-ord og i mindre grad //-

monoftongering. 

Årsagen til tilstedeværelsen af selvmodsigende træk er, at der nu er to konkurreren-

de modeller, men hvorfor netop de nævnte amerikanske træk bevares, mens andre forkastes, kan 

ikke forklares med de teorier, Trudgill anvender (Trudgill, 1983: 160). Andre har senere undersøgt 

samme spørgsmål, idet de anvender teorier, der er udarbejdet i mellemtiden, og jeg vil gøre rede 

for de væsentligste opdagelser i det følgende. 

Registeranalyse 

Simpson (1999), som fulgte op på Trudgills undersøgelse, har gjort mere ud af 

sanggenrens og -emnets betydning for accenten. Han bygger videre på Trudgills undersøgelse ved 

at analysere indspilninger fra 1980erne og 1990erne, idet han beskæftiger sig med fem træk, som 

han kalder USA 5-modellen: LOT erstattet af PALM, rhoticitet, stemt //, PRICE reduceret til 

[] og TRAP i BATH-ord. 

Ud over at inddrage data fra en længere periode gør Simpson også brug af Hallidays 

registermodel, der omfatter field, mode og tenor, til at forklare udviklingen. Registret er det sprog, 

der anvendes i bestemte situationer, og det bestemmes af emnet (field), kanalen (mode, her tænkes 

især på, om ytringen er skriftlig eller mundtlig, men Simpson har brugt begrebet til at skelne mel-

lem sang og tale), og forholdet mellem afsender og modtager (tenor4). Halliday, McIntosh & 

Strevns skriver også, at accent og register i Storbritannien hænger tæt sammen på en måde, som 

måske ikke kendes andre steder: "it would be a linguistic error to to give a radio commentary on 

cricket in [C]ockney or sing popular songs in the Queen's English" (1964: 90-94). 

Simpson ser hovedsageligt på field. Han inddrager to sange af Van Morrison, hvoraf 

den ene, "Madam George", er fra først i hans karriere (1968) og tydeligvis bærer præg af indflydel-

sen fra USA, hvilket ses både af sangens emne, grammatik og Van Morrisons udtale, hvor der er 

yod-dropping i ord som new, knew, avenue og monoftongering i childlike. I 1980erne vender Van 

Morrison tilbage til sine nordirske rødder, og det smitter også af på udtalen. I sangen "Let the 

Slave" fra 1985 er han gået væk fra US-modellen og har i stedet overtaget træk, der er kendeteg-

nende for Belfast-accenten, for eksempel vokalerne i mill [] og forgotten []. En anden 

                                                 

4 Halliday, MicIntosh & Strevns (1964) bruger betegnelsen style, men har senere kaldt det tenor. 
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motivation for accentændringen er også et skift i mode. Den del af sangen, ordene indgår i, har 

mere karakter af indtaling end egentlig sang, og det svækker indflydelsen af kravet om en ameri-

kansk accent: "the less a singer 'sings', so to speak, the weaker the influence of the external code 

and the stronger the approximation to the singer's own vernacular usage", skriver Simpson (1999: 

358-360). 

Ydermere konstaterer han, at der efter udbredelsen af Cockney-træk i 1970erne ske-

te en udvikling mod flere prestigeformer, bl.a. // i BATH-ord og tilbagevenden til [], selv hos 

punkgrupper, der før havde [] (Simpson, 1999: 356). Simpson ser i den forbindelse på, hvordan 

den politiske og kulturelle udvikling i samfundet præger musikken. I 1980erne kom det konserva-

tive parti til magten i UK, pladeselskabernes managere var nu midaldrende og fra middelklassen, 

og disse forhold var muligvis medvirkende til, at britiske sangere og grupper nu indførte høj-

prestigetræk i deres indspilninger (Simpson, 1999: 355). 

Endvidere gør Simpson også den iagttagelse, at en artists målgruppe også kan have 

en indvirkning på accenten. Som eksempel nævner han hård rock-genren, hvor US-modellen er 

lige så stærk hos senere bands (Iron Maiden og AC/DC) som hos tidlige bands (Black Sabbath, 

Led Zeppelin). Fanbasen for denne type musik er meget spredt, så følgelig er der ikke stor mulig-

hed for at interagere med the discourse of Heavy Metal, hvilket medfører, at US-modellen fastfryses 

og ikke svækkes af udviklinger i samfundet (1999: 360-361). 

Endelig konkluderer Simpson, at en undersøgelse af sangstile bør inddrage tre nært 

forbundne faktorer: Hvilken sproglig model målvarianten er, hvilken type pop/rockartister der 

overtager den, og hvem målgruppen er (1999: 364). Bortset fra eksemplet vedrørende hård rock 

gør Simpson dog ikke meget ud af målgruppen i sin artikel, men fokuserer mest på betydningen af 

den samfundspolitiske og kulturelle kontekst. 

Forskellige kommunikationssituationer 

Et væsentligt aspekt, man bør tage højde for, når man undersøger sange (og andre 

former for optræden) er at kommunikationssituationen er meget anderledes fra kommunikations-

situationen vedrørende samtaler, som var udgangspunktet for de første sociolingvistiske undersø-

gelser. I en samtale er begge parter, taler(e) og tilhører(e), til stede samtidig og kan give og modta-

ge feedback med det samme. Til gengæld er parterne ved en optræden eller andre former for mas-

sekommunikation adskilt. I koncertsale og teatre er adskillelsen kun fysisk, mens artisten og publi-

kum ved indspilninger er også er adskilt tidsmæssigt, idet de(n) optrædende har indspillet materia-

let et andet sted, end hvor tilhøreren befinder sig, og på et tidligere tidspunkt (Morrissey, 2008: 

197). For at tage højde for den forskel inddrager undersøgelser, der bygger på Trudgills første 

undersøgelse (f.eks. Simpson (1999), Morrissey (2008) og Beal, (2009)), gerne Bells teori om au-
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dience design, som er udarbejdet i forbindelse med et projekt om radioværters accentændring på to 

forskellige radiostationer i New Zealand. 

Ifølge Bell er de stilskift, en taler foretager i personlig kommunikation, som regel en 

reaktion på personerne og deres roller i situationen. Den type stilskift kalder Bell responsive style 

shift. Imidlertid kan en taler også ændre stil for at vise et skift i tema eller holdning, og det beteg-

ner Bell initiative style shift. Den type initiative style shift, sangere foretager, kaldes nærmere bestemt 

referee design (Morrissey, 2008: 198-199). I referee design ændrer en taler sit sprog, så det ligner det 

sprog, der tales af en gruppe (referencegruppen), som ikke er til stede i kommunikationssituatio-

nen, men som taleren ønsker at identificere sig med (Bell, 2001: 147). Referencegruppen kan være 

en gruppe, taleren selv tilhører (ingroup), men som den anden part ikke er en del af. Her tager tale-

ren med sit stilskift afstand fra den anden part og dennes gruppe, som når en waliser taler walisisk 

til en engelsk-talende person, der ikke forstår walisisk. Referencegruppen kan dog også være en 

gruppe, ingen af parterne tilhører (outgroup), men som har prestige for taleren (Bell, 1984: 187-

188). Det er det, der sker i popmusik, hvor hverken sangeren eller hans hjemlige publikum nød-

vendigvis tilhører gruppen "(sydstats)amerikanere", men begge parter er enige om, at amerikansk 

udtale er den rette variant til den type sproghandling (Bell, 1984: 194). 

Her minder Bells teori meget om Le Page & Tabouret-Kellers teori om identitets-

handlinger, men med den tilføjelse, at sådanne stilskift kan blive institutionaliserede. Det er væ-

sentligt, da der ellers ikke er nogen forklaring på, hvorfor nye popsangere/-grupper også anvender 

mange amerikanske træk, da de ofte har ikke-amerikanske forbilleder som inspiration. 

Det vil sige, at mens GA/AAVE-trækkene i 1960erne blev overtaget af britiske arti-

ster, fordi de blev forbundet med USA, er de i mellemtiden blevet en genrekonvention, der for-

bindes med "mainstream pop", sådan at enhver ikke-amerikansk popsanger (eller endda amatør-

sanger) anvender de amerikanske træk som en selvfølge uden et bevidst ønske om at vise en be-

stemt identitetshandling (Beal, 2009: 229). Det medfører, at den amerikanske udtalevariant bliver 

den umarkerede variant, mens en anden accent vil blive opfattet som markeret eller afvigende fra 

konventionen og anvendt for at opnå noget bestemt. Når materialet bliver mere komplekst og 

seriøst, forlader artisterne den amerikanske rock and roll-model (som Trudgill konstaterede med 

the Beatles) til fordel for en variant, der forbindes med det litterære og sofistikerede. Ifølge Mor-

rissey er den variant RP for både britiske grupper (f.eks. Pink Floyd) og amerikanske grupper 

(f.eks. Jefferson Airplane) (2008: 207-209). 

Et andet eksempel er grupper, der parodierer rockmusik. Morrissey (2008: 202) be-

mærker, at accenten på Bonzo Dog Dooh Dah Bands genindspilning af Elvis Presleys "Suspi-
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cion" (RP) eller Roaring Jellys Buddy Holly-parodi "Trev and the Rock 'n' Roll Rockets" (norden-

gelsk) er anvendt for komikkens skyld, da de markerer et skift fra den forventede accent. 

Det er først inden for de seneste ti år, at seriøse grupper er begyndt at synge med 

deres egne regionale accenter. Beal har undersøgt den nordengelske rockgruppe Artic Monkeys' 

indspilninger og konkluderer, at de synger med Sheffield-accent, fordi de forbinder den med au-

tenticitet, hvorimod de mener, det er påtaget at synge med amerikansk accent, hvis man ikke er fra 

USA. Accentvalget har også at gøre med gruppens type, da Arctic Monkeys er en uafhængig 

gruppe, der i begyndelsen af deres karriere promoverede sig selv uden om de store pladeselskaber 

(Beal, 2009). 

Sang vs. tale 

Endelig bør det også bemærkes, at sang og tale er to forskellige aktiviteter, der kun 

til en vis grad er underlagt de samme hensyn og derfor ikke er umiddelbart sammenlignelige. Mor-

rissey er en af de få, der har behandlet det aspekt mere grundigt. Han tager udgangspunkt i Trud-

gills afsluttende bemærkning, om at teorierne stadig ikke kan forklare, hvorfor visse amerikanske 

træk bevares, mens andre erstattes af britiske varianter. Som eksempel nævner Trudgill The Clash, 

som synger [], i stedet for at have enten [] og [] eller [] og 

[] (1983: 159-160). Morrissey skriver, at de undersøgte data er fremførelser af sange, og 

at de begrænses af andet og mere end sociolingvistiske hensyn, eksempelvis af sangens tekst, tem-

po og rytme (2008: 211). 

Nogle sproglyde er mere klangfulde (sonore) end andre. De har altså større bære-

kraft og kræver mindre energi at frembringe (Hawkins, 1984: 98) og egner sig derfor til sang, da 

de gør det lettere for sangeren at blive hørt over akkompagnementet (Morrissey: 2008: 212). Ly-

denes klangfuldhed hænger sammen med, hvor åbent mund-næse-svælgrummet er. Nedenstående 

liste viser fonemernes klangfuldhed, fra mest til mindst klangfuld. 

1) Åbne vokaler // 

2) Lukkede vokaler // 

3) Glidelyde // 

4) Likvider // 

5) Nasaler // 

6) Stemte hæmmelyde // 

7) Ustemte hæmmelyde // 

8) Stemte lukkelyde // 

9) Ustemte lukkelyde // 
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(Efter Hawkins, 1984: 99 og Burquest & Payne, 1993: 101). Vokaler med læberun-

ding er også mindre klangfulde end urundede vokaler. Listen viser, at tre af de fem træk i Simp-

sons USA 5-model er mere klangfulde med AAVE-inspireret udtale end med RP-udtale. Det gæl-

der for den rundede vokal // erstattet af //, ustemt // realiseret som [] og // reduceret til 

[], så den åbne vokal [] ikke glider over den lukkede vokal []. Listen nævner ikke diftonger, 

men man kan slutte, at de bliver mindre klangfulde, når det sidste element realiseres af en lukket 

vokal som // eller //, end hvis man blot skulle udtale en åben vokal. 

Eftersom de amerikanske varianter er lettere at udtale i sang, kan man anse disse for 

at være umarkerede i popsange. Når en sanger derimod vælger for eksempel et ustemt // eller et 

glottalt lukke, [], i en sang, vil det sandsynligvis være et markeret, bevidst valg af en britisk-

orienteret udtale (Morrissey, 2008: 213). 

Derimod er ikke-rhoticitet ikke nødvendigvis lig med en britisk-orienteret udtale, da 

den amerikanske udtale i dette tilfælde er vanskeligere for en person med ikke-rhotisk accent. At 

udtale // efter en vokal betyder et skift fra en meget klangfuld lyd til en mindre klangfuld lyd, og 

sangeren skal også beslutte, hvornår tungen skal bevæges fra vokallyden til //-lyden. Af de årsa-

ger vil det sandsynligvis være lettere for en sanger at anvende en ikke-rhotisk udtale, især hvis to-

nen skal holdes i længere tid (Morrissey, 2008: 213). 
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Kapitel 4: Metode og afgrænsning 

Det empiriske grundlag for dette speciale er 25 sange af én britisk kunstner, Cliff 

Richard, fra forskellige genrer og perioder. 

Udgangspunktet for min undersøgelse er først og fremmest Trudgills (1983) og 

Simpsons (1999) undersøgelser. Trudgill undersøgte album af forskellige kunstnere inden for for-

skellige genrer, og albums af samme kunstnere fra forskellige perioder, hvor han optalte forekom-

ster af forskellige fonologiske variabler. Simpson anlagde en mere kvalitativ tilgang, hvor han ind-

drog eksempler på sange og derudover sammenlignede to sange af samme sanger, Van Morrison, 

for at vise genrens indflydelse på udtalevarianten i sangen. 

Undersøgelsens formål er at efterprøve de teorier, der tidligere har været fremsat 

som forklaringer på accentændringerne. Det var derfor nødvendigt at inddrage data fra en længere 

tidsperiode og data, der tilhører forskellige genrer og omhandler forskellige emner. Dette satte 

nogle naturlige begrænsninger for undersøgelsens omfang, idet jeg var nødt til enten at indskræn-

ke tidsperioden eller antallet af undersøgte sangere. Da jeg som nævnt også var interesseret i tids-

aspektet, valgte jeg at begrænse det sidste. 

Opgaven sigter således ikke mod en repræsentativ undersøgelse, og derfor bestemte 

jeg mig for at udføre undersøgelsen som et casestudie. Valget for casestudiet faldt på Cliff Ri-

chard, da han har været aktiv siden 1950erne og hans optagelser er let tilgængelige, både sang og 

tale. Jeg inddelte Cliff Richards karriere i fem tidsperioder og valgte ét album fra hver periode, 

hvorfra jeg analyserede fem sange. Kriteriet for udvælgelse var, om sangene var udgivet som sing-

ler, da singler er et udtryk for det image, sangeren vil fremvise. Fra ingen album var der dog udgi-

vet fem singler, så jeg udvalgte sange tilfældigt blandt de resterende numre ved lodtrækning. 

Dernæst skrev jeg teksterne af (sæt 2) eller fandt dem i internetdatabasen LyricsMo-

de og sammenlignede med indspilningen for at sikre, at de var korrekt skrevet af. Jeg identificere-

de herefter interessante variabler i en pilotundersøgelse og endte med fire fænomener, som også 

er undersøgt af Trudgill og andre (rhoticitet, //-voicing, //-monoftongering og vokalen i 

BATH-ord) samt et fænomen, "g-dropping", som Trudgill nævner, men ser bort fra, da det finder 

sted i de fleste former for uformelt sprog (Trudgill, 1983: 141). Jeg mente dog, det var værd at 

have med, da jeg netop også er interesseret i, om sangens genre påvirker den valgte udtalemodel. 

Genre har indflydelse på en teksts formalitetsniveau, og det vil formentlig påvirke antallet af -ing-

endelser udtalt som // eller //. 

 Oprindeligt havde jeg inkluderet //-dropping og mørkt eller lyst //, men hvad 

angik //, var der ikke et tilstrækkeligt antal forekomster, og // udviste ingen nævneværdig varia-
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tion eller var for vanskelig at høre. For hver sang satte jeg resultaterne ind i et excel-ark (bilag 2a-

6e), hvor hver forekomst fik værdien 0 eller 1 for henholdsvis britisk og amerikansk udtale. 

De valgte variabler og udregningsmetode 

Begrebet den lingvistiske variabel gør det muligt at udføre kvantitative og sammen-

lignende undersøgelser af sproglig variation mellem forskellige talere eller hos den samme taler i 

forskellige sammenhænge (Hannisdal, 2006: 87). En variabel kan defineres som "a linguistic item 

with two or more variants involved in covariation with other social and/or linguistic variables". 

Lingvistiske variabler kan for eksempel være grammatiske eller (som i nærværende speciale) fono-

logiske og skrives gerne i parenteser (Chambers & Trudgill, 1998: 50), fx (t), (ng). 

Fonologiske variabler, der omhandler konsonanter, har gerne afgrænsede varianter, 

mens vokaler ofte er kontinuerlige, men de kan inddeles i afgrænsede varianter for at gøre optæl-

ling mulig (Milroy & Gordon, 2003: 138-139). Alle undersøgte variabler i dette speciale er afgræn-

sede med to muligheder. For rhoticitet er det et spørgsmål, om r udtales, [], eller ej, Ø, mens de 

andre variabler har to mulige realiseringer: //-voicing: [] eller [], BATH-ord: [] eller [] (ng): 

[] eller [] og PRICE-vokalen: [] eller []. 

De undersøgte lyde blev udvalgt ud fra en betragtning om, hvad der var interessant 

og muligt, både med hensyn til antal, og om det kunne lade sig gøre at høre forskel. Udregningen 

af frekvensen af variabler er udført på følgende måde: antallet af forekomster af en given variabel 

blev talt op i alle tekster. Eksempelvis drejede det sig for variablen (ai) om at finde alle ord, der 

har PRICE-diftongen i RP. Derefter hørte jeg sangene og noterede, hvilken variant den blev reali-

seret med. Realiseringen [] (den britiske variant) fik værdien 0, mens [] (den amerikanske vari-

ant) fik værdien 1. Til sidst regnede jeg antallet af amerikanske realiseringer ud i procent for både 

hver enkelt sang og samlet for hvert sæt. Udregningen for (ai) i sæt 1 ser således ud: I sæt 1 har i 

alt 44 ord PRICE-vokalen i standardudtale. I 14 ord udtales den []. 14/44*100 = 31,8 % (afrun-

det til en decimal). De andre variabler blev noteret på samme måde, dvs. den britiske variant fik 

tildelt værdien 0 og den amerikanske variant værdien 1. Procenterne i tabellerne viser derfor antal-

let af amerikanske forekomster. En færdig oversigt over registreringer af alle variabler ser således 

ud (bilag 3b): 

 
(r) 

 1 you're mine 0 

2 your love 0 

3 treasure 0 

4 or just 0 

5 pleasure 0 
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6 your sighs 0 

7 words 0 

8 heart 0 

9 morning 0 

10 your love 0 

11 girl 1 

12 girl 1 

 
samlet 2 

   

 
(t) 

 

 
0 

 

   

 
(ng) 

 1 lasting 0 

2 morning 1 

 
samlet 1 

   

 
(ai) 

 1 tonight 0 

2 mine 0 

3 tonight 0 

4 light 0 

5 eyes 0 

6 tonight 0 

7 sighs 0 

8 tonight 0 

9 night 1 

10 like 1 

 
samlet 2 

   

 
(æ) 

 1 lasting 1 

2 ask 1 

3 ask 1 

 
samlet 3 

 

Tabellen viser altså, at i sangen udtales // kun i ordet girl, -ing udtales [] i lasting, 

men [] i morning, de sidste to forekomster af PRICE udtales med [] og begge BATH-ord udta-

les i alle tilfælde med TRAP, //. Der er ingen ord med intervokalisk // i teksten. 

Her bør det også nævnes, at jeg på grund af materialets omfang ikke har skiftet de 

sange, der fremkom ved lodtrækningen, ud, selvom de kun indeholdt meget få eller ingen eksem-

pler på en given variabel. Da popsange er relativt korte, er det ikke sandsynligt at finde et større 
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antal sange med mange forekomster af alle variabler. Af samme grund er omkvæd og vers, der 

optræder flere gange, også taget med hver gang, dog med den begrænsning, at linjer, der indgår i 

en sang mere end tre gange, kun er taget med de første tre gange. 

Rhoticitet (r) 

Rhoticitet er en af de tydeligste forskelle på RP og GA. Det er også det træk, der er 

mest problematisk for sangerne at tilpasse sig, da reglerne for mulige lydkombinationer (fonotaks) 

er forskellige i RP og GA. Hvor der normalt ikke er et fonem, skal et ekstra nu udtales, og det kan 

være vanskeligt, hvilket Trudgill også bemærker. Derudover giver analysen af mønstret også pro-

blemer, og det resulterer i, at // udtales, hvor der ikke er et i ortografien. I de undersøgte sange 

er der dog ikke eksempler på hverken intrusive eller hyper-American //. 

Jeg har taget alle ord med, hvor r optræder før en konsonant eller pause, idet jeg har 

betragtet linjeskift som pauser. Jeg har dog fraveget denne regel, i visse tilfælde hvor næste linje 

begyndte med en vokal, og de to ord tidsmæssigt og musikalsk var så nært forbundne, at der ikke 

var pause mellem dem. Et eventuelt udtalt // ville derfor være at regne for et linking //. Ord 

som flirting er taget med under rhoticitet, //-voicing og g-dropping. Visse vokaler har i nogle til-

fælde //-farvning uden en efterfølgende [r]-lyd, for eksempel // i ordet her, hvilket jeg har reg-

net for rhotisk udtale. 

 

//-voicing (t) 

Her burde selve realiseringen ikke give problemer for en sanger, der ikke er vant til 

at bruge denne udtale, da [] kræver mindre anstrengelse end [], når fonemet optræder intervoka-

lisk, for eksempel i ordet city. Stemmelæberne sættes i svingnin ger, når vokalerne udtales, og stop-

pes, når tungen bevæger sig mod alveolarranden for at udtale []. Det er nemmere at fortsætte 

svingningerne for alle tre fonemer og derved få []. 

Ifølge Ladefoged (2001: 51) stemmes // ofte i amerikanske accenter i ord, når det 

optræder mellem en trykstærk vokal og en tryksvag vokal eller en stavelsesdannende konsonant. 

Derfor har jeg taget ord som getting og little med. Ordfinalt // stemmes ofte også i britiske accen-

ter, når det efterfølgende ord begynder med en vokal (f.eks. but I) (Collins & Mees, 2008: 199) og 

er ikke talt med. Udtrykket at all er dog inkluderet, da man selv i de britiske accenter, der har //-

voicing, ikke stemmer // i at all, fordi det opfattes som en stavelsesinitial konsonant (Wells, 1990: 

47-48). 
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BATH-ord (æ) 

TRAP i BATH-ord giver tilsyneladende heller ikke problemer. Det er bare et 

spørgsmål om at udbrede den åbne fortungevokal TRAP, //, som allerede findes i RP, til de ca. 

100 BATH-ord. Jeg identificerede BATH-ord i teksterne og noterede så, om vokalen blev udtalt 

[] eller []. 

De tre ovenstående variabler har det til fælles, at de alle er variabler forbundet med 

GA. De resterende to variabler, [] for // og // for endelsen -(i)ng bestemmes af henholdsvis 

den region, taleren stammer fra, og formalitetsniveau i kommunikationssituationen. 

//-monoftongering (ai) 

Dette fænomen er udbredt i hele det sydlige USA og er af den grund blevet kaldt 

"sydstatsvokalen" (the confederate vowel) (Underwood, 1988: 421). I visse regioner sker det kun ord-

finalt eller før stemte konsonanter, mens det andre steder høres i alle omgivelser (Trudgill, 1986: 

15). Jeg har taget alle ord med, der indeholder //, undtagen visse grammatiske ord. Ordet I er 

ikke taget med, da det ofte reduceres til [] (Wells, 1990: 353), mens my(self) heller ikke er medta-

get, da det ofte reduceres til // eller // (Wells, 1990: 467). 

G-dropping (ng) 

G-dropping forekommer ikke kun i amerikanske udtalevarianter, men kan høres i 

uformelt engelsk alle vegne. Det kan finde sted, når suffikset -ing optræder ordfinalt i en tryksvag 

stavelse. I nogle accenter er det dog kun, når -ing fungerer som bøjningsendelse i participier (som 

trying), at det kan udtales [], mens substantiver som wedding stadig udtales [] (Liberman, 

2004). 

Labov (2006: 259-260) skriver, at (ng) ud af alle de variabler, han undersøgte i for-

bindelse med The Social Stratification of English in New York City, er den, der har størst udbredelse i 

den engelsktalende del af verden og den, der har været genstand for de mest udbytterige undersø-

gelser. Man har undersøgt forekomsten af // vs. // i bla. New England, Norwich, Philadel-

phia, Australien og Nordirland. Alle steder er tendensen den samme: jo længere ned i samfundsla-

gene, man kommer, jo højere er frekvensen af -(i)ng udtalt []. Derudover sker der mindre g-

dropping hos talere fra alle samfundsklasser i mere formelle situationer. De eneste opdagede und-

tagelser er accenterne i de amerikanske sydstater og AAVE, hvor g-dropping ofte også forekom-

mer i formelle sammenhænge. 

Da g-dropping altså ikke udelukkende er forbeholdt GA/AAVE, kan dette ene træk 

i sig selv ikke tages som tegn på, at Cliff Richard imiterer amerikansk udtale, når han synger [], 

men når det forekommer sammen med en række andre træk, der alle findes i GA og/eller AAVE, 
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tyder det på, at det er tilfældet. Derudover vil g-dropping måske også være interessant i forbindel-

se med stilleje, da mere formelt sprog som nævnt ofte resulterer i, at -ing-suffikset udtales som den 

velære nasal, []. Det høres også hos Cliff Richard i det analyserede interview, der omtales nærme-

re i biografien. 

Både substantiver (morning) og participier, der udgør verbaler (been looking) eller ad-

jektiver (lasting) er taget med i de undersøgte sange. Derudover har jeg også medtaget pronomener 

med endelsen -thing (anything, everything, nothing, something osv.). Denne variabel viste sig dog at være 

den vanskeligste at bestemme, og i nogle sange i det første sæt måtte jeg udelukke nogle ord. De 

er angivet i parentes i bilagene. 

Cliff Richard: biografi 

Cliff Richard (dengang Harry Webb) er født i 1940 af britiske forældre. Frem til 

1948 boede familien i Indien, hvor faderen arbejdede for et cateringfirma. Familien klarede sig 

godt økonomisk og havde tjenestefolk, men efter Indiens uafhængighed i 1947 flyttede familien til 

England med meget få penge. Forældrene fik arbejde på en fabrik, og de næste 10 år boede 

Webb-familien i Hertfordshire-området nord for London. Cliff Richard forlod skolen som 16-årig 

i 1957 og fik arbejde på samme fabrik som forældrene. Her arbejdede han, indtil han udgav sin 

første plade, "Move It", året efter. Lige siden har Cliff Richard været aktiv i musikbranchen og 

indspillet materiale inden for mange forskellige genrer. De første ti år arbejdede han sammen med 

sin gruppe, The Shadows og indspillede hovedsageligt rock- og popnumre. Sidst i 1960erne og 

først i 1970erne udførte han folkagtigt og mere religiøst materiale, før han fra 1975 indspillede 

klassisk rock og vendte tilbage til popgenren (Turner, 2008). 

Med udgangspunkt i ovenstående baggrund kunne man forvente, at Cliff Richards 

accent ville være præget af anglo-indiske træk, for eksempel retrofleks udtale af konsonanter, 

uaspireret udtale af // eller // erstattet af // (Collins & Mees, 2008: 189), og/eller 

regionale træk fra Nordlondon, for eksempel udeladelse af ordinitialt //, // erstattet af // 

eller intervokalisk // udtalt som [] (Wells, 1982), men det lader ikke til at være tilfældet. På den 

tidligste optagelse af Cliff Richards tale, jeg har kunnet finde (et tv-interview fra 1961, gengivet i 

bilag 7) udtales happens med //, charities med aspireret [] og think som //. Interviewet viser 

desuden også, at Cliff Richard udtaler de undersøgte variabler i overensstemmelse med RP og ikke 

GA/AAVE i tale. Han har således PALM-vokalen i BATH-ord (ask, dance), udtaler ikke ikke-

prævokalisk // (forget, there), stemmer ikke // i charities, har -// i swimming og sunbathing og // 

i time og whites. 
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Ifølge Turner overtog Cliff Richard overraskende nok ikke sine jævnaldrendes ac-

cent, da han kom til England (Turner, 2008: 160). I 1960, da han var 20 år, var hans accent ved at 

blive mere velafrundet, hvilket sandsynligvis skyldtes et imageskift. Hans andet album, fra 1959, 

var allerede et stilskift fra rock and roll til standardsange for at blive en "all-round entertainer", så 

hans karriere havde større mulighed for at blive langvarig (Turner, 2008: 159). Rockjournalisten 

Nick Cohn skrev i 1969, at Cliff Richard (på det tidspunkt 29) indførte en "klasseløs" accent: "Be-

fore him, all pop singers sounded what they were, solidly working-class" (Cohn, 1969: 70). 

Hvad angår musikken, er der ingen tvivl om, at Cliff Richard tilhørte den gruppe 

sangere, der havde en amerikansk accent som model, da han begyndte sin karriere. Han har udtalt 

i utallige interview, at amerikanske sangere som Buddy Holly, Ricky Nelson og især Elvis Presley 

inspirerede ham til selv at begynde en karriere og efterligne dem. 

Det undersøgte materiale 

Som nævnt tidligere er undersøgelsen baseret på 25 sange fra forskellige perioder i 

Cliff Richards karriere. Det første sæt sange er indspillet i 1958-1959, sæt 2 i 1969, sæt 3 i 1975-

1976, sæt 4 i 1995 og sæt 5 i 2004. 

Sæt 1 (1958-1959) 

Move It (1958) 

High Class Baby (1958) 

Mean Streak (1959) 

Living Doll (1959) 

Travellin' Light (1959) 

I modsætning til de andre sæt består dette ikke af albumnumre, da sangene er udgi-

vet i en periode, hvor singler havde størst prioritet. Kriteriet for udvælgelse var, om udgivelsen 

havde opnået en topti-placering på den engelske hitliste. Sangene er indspillet med Cliff Richards 

backinggruppe, The Drifters (i 1959 ændrede de navn til The Shadows). De første tre sange er 

hurtige rock and roll-numre skrevet af Ian Samwell, der kom fra London og kort tid forinden 

havde sluttet sig til The Drifters. "Move It" er af mange blevet kaldet det første ægte britiske rock 

and roll-nummer. De næste sange var i samme stil, men fik dog ikke lige så stor succes (Turner, 

2008). 

De resterende to sange markerede et stilskift for Cliff Richard. De er begge lang-

somme ballader og er skrevet af mere erfarne sangskrivere. Den britiske sangskriver Lionel Bart 

skrev "Living Doll", og "Travellin' Light" er skrevet af det amerikanske sangskriverpar Sid Tepper 
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og Roy Bennett. Sangenes amerikanske rockindflydelse høres tydeligt (også i de sange, som er 

skrevet af briter), både i akkompagnementet, som består af lead-guitar, basguitar samt trommer og 

i teksterne, der indeholder mange amerikanske slangudtryk (baby, groove for "spille/danse til mu-

sik", shake for "danse", cat for "jazzmusiker"). 

Sæt 2 (1969) 

In The Past (1969) 

Will You Love Me Tomorrow? (1969) 

You'll Want Me (1969) 

I'm Not Getting Married (1969) 

London's Not Too Far (1969) 

Disse sange kommer fra albummet "Sincerely", som var det første album, Cliff Ri-

chard indspillede uden The Shadows. I stedet er der brugt tre forskellige orkestre. Albummet blev 

udgivet på et tidspunkt, hvor Cliff Richards karriere var gledet lidt i baggrunden, fordi han midt i 

1960erne var blevet kristen og viede meget af sin tid til religiøse aktiviteter. Han overvejede helt at 

opgive sin karriere. Genren er stadig overordnet pop, men det er ikke længere rock 'n' roll, snarere 

en "folk-rock-gospel-orienteret" genre. (Lewry & Goodall, 2004: 6). Flere af sangene på albummet 

er skrevet af amerikanske singer-songwriters som Paul Simon, Michael Merchant og Buzz Clif-

ford, som alle hører mere til folk-spektret. De ved lodtrækning udvalgte og analyserede sange er 

dog alle skrevet af briter, på nær "Will You Love Me Tomorrow", som er en genindspilning af en 

amerikansk sang skrevet af det amerikanske sangskriverpar Gerry Goffin og Carole King. 

At der er tale om et genreskift ses også på lydsiden, hvor der nu ikke udelukkende er 

anvendt en backinggruppe bestående af guitarer og trommer, men også andre instrumenter, f.eks. 

klaver og violin. Desuden indeholder teksterne ikke amerikanske udtryk længere. En af sangene, 

"London's Not Too Far", er tydeligt britisk orienteret, da handlingen udspiller sig i en engelsk 

provinsby. 

Sæt 3 (1975-1976) 

Miss You Nights (1975) 

Devil Woman (1976) 

I Can't Ask for Anymore Than You (1976) 

Such Is the Mystery (1976) 

You've Got to Give Me All Your Lovin' (1976) 
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Sættet udgøres af fem sange fra albummet "I'm Nearly Famous". Tre af disse, "Miss 

You Nights", "Devil Woman" og "I Can't Ask for Anymore than You", blev også udgivet som 

singler. I begyndelsen af 1970erne var Cliff Richard ikke sikker på, hvilken retning hans karriere 

skulle gå i. Hans manager var bekymret over de faldende salgstal og forsøgte derfor at finde en ny 

producer til hans næste album. Det blev Bruce Welch (tidligere med i The Shadows), som havde 

indsamlet sange i bl.a. USA. Det eneste kriterium for udvælgelsen af materiale var, at det ikke måt-

te lyde som Cliff Richards tidligere numre. Resultatet blev mere rockede numre end dem, han 

havde indspillet tidligere. Albummet solgte stort, både i Storbritannien og USA, og blev af flere 

anmeldere kaldt Cliff Richards renæssance (Lewry & Goodall, 2001: 9). 

Sangene i sættet repræsenterer flere forskellige genrer, men er overordnet traditionel 

pop/rock, hvilket også ses i akkompagnement, som igen er båret af guitarer og trommer og er 

tilført keyboard. "Devil Woman" tilhører klassisk rock-genren. "Miss You Nights" er en stille bal-

lade, "I Can't Ask for Anymore Than You" og "You've Got to Give Me All Your Lovin'" er hur-

tige popnumre og "Such Is the Mystery" er en gospelsang. Indflydelsen fra 1950ernes inspirati-

onskilder er stærk, hvilket bl.a. kommer til udtryk i elguitarernes fremtrædende placering, der giver 

en rock and roll-lyd til de fleste sange på albummet. 

Sæt 4 (1995) 

Misunderstood Man (1995) 

Had to Be (1995) 

I Do Not Love You Isabella (1995) 

Be with Me Always (1995) 

Marked with Death (1995) 

Sangene kommer fra albummet "Songs from Heathcliff", hvorfra "Misunderstood 

Man", "Had to Be" og "I Do Not Love You Isabella" blev udgivet som singler. Sangene indgik i 

Cliff Richards musical "Heathcliff", som var baseret på Emily Brontës bog "Stormfulde Højder" 

fra 1847. De er skrevet af den australske sanger og musiker John Farrar og den britiske tekstfor-

fatter Tim Rice, der har været involveret i mange musicals. Handlingen foregår i 1700-tallets 

Yorkshire, og Cliff Richard ændrede udtale på scenen i retning af en nordengelsk accent, som dog 

af en anmelder blev beskrevet som en blanding af Weybridge [hvor han boede, ca. 25 km sydvest 

for London], New York og Macclesfield (Bailey, 1996). 

Sangene tilhører igen mainstream-popgenren, blot med flere instrumenter end før. 

"Misunderstood Man" er den mest rockede af sangene, mens "Had to Be" er en meget afdæmpet 

sang. De andre er et sted midt imellem. Indholdsmæssigt er sangene anderledes, da de kommer fra 
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en musical og derfor skal relatere til handlingen. Der er ingen amerikanske udtryk eller sproglige 

former i teksterne, og visse steder er sproget endda noget utidssvarende, da nogle verselinjer er 

taget direkte fra romanen. Her opstår altså to modstridende modeller, popsanger eller nord-

englænder. 

Sæt 5 (2004) 

Somethin' Is Goin' On (2004) 

I Cannot Give You My Love (2004) 

What Car (2004) 

A Thousand Miles to Go (2004) 

 I Will Not Be a Mistake (2004) 

Disse sange er fra albummet "Something's Goin' On" fra 2004. Tre singler blev 

udgivet: "Somethin' Is Goin' On", "I Cannot Give You My Love" og "What Car". Albummet blev 

indspillet i Nashville, USA, og ud af ca. 20 sangskrivere var kun én brite, mens resten var erfarne 

amerikanske sangskrivere. Cliff Richard beskrev, at han kunne tænke sig et album i stil med "Sha-

nia Twain meets ZZ Top" (Turner, 2008: 353), dvs. en blanding af pop og country med blues og 

rock. 

Sangene er da også pop/rocksange med countryindflydelse. Der er en tydelig tilba-

gevenden til rock and roll-musikkens rødder både musikmæssigt og indholdsmæssigt. Udover at 

albummet blev indspillet i USA, spiller den amerikanske rockguitarist Duane Eddy på et af num-

rene (som dog ikke er med i sættet). De mest fremtrædende instrumenter er igen guitarer, trom-

mer og keyboards tilsat saxofon og cello på visse numre. Indholdsmæssigt bærer flere af sangene 

også præg af 1950ernes indflydelse. For eksempel er "A Thousand Miles to Go" og "What Car" 

bilsange, hvilket også var et populært emne i 1950ernes sange. Derudover nævnes også amerikan-

ske steder (Alberquerque, Mexico), og der er brugt amerikanske udtryk (yada for "snakken", cup of 

joe for "kaffe"). 

Opsummering 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan man betegne sæt 1, 3 og 5 som væ-

rende mere eksplicit amerikansk-inspirerede end sæt 2 og 4, hvor især sæt 4 har en udpræget bri-

tisk inspiration. 
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Kapitel 5: Analyse og resultater 

Med udgangspunkt i de gennemgåede teorier kan der opstilles to overordnede hy-

poteser, som jeg vil forsøge at bekræfte eller afkræfte ud fra min undersøgelse: 

(1) Man kan antage, at den amerikanske udtalemodel vil være vigende og falde over 

tid, efterhånden som en britisk tradition for popmusik bliver etableret. Der skulle altså være et 

gradvist fald i antallet af amerikanske træk fra sæt 1 til 5. 

(2) Alternativt kan det forventes, at der vil være en sammenhæng mellem genre og 

accent, uafhængigt af hvilken periode sangene er indspillet i. I stedet vil genrer og sange med ind-

hold, der forbindes med USA, have flere amerikanske træk end andre genrer. Her kunne man 

forvente at sæt 1, 3 og 5 ville have en større grad af amerikanske træk end sæt 2 og 4. 

Tabel 1: GA/AAVE-realiseringer i procent 

 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 

sæt 1 (50erne) 11,9 % 100 % 97,1 % 31,8 % 100 % 
sæt 2 (60erne) 2,6 % 100 % 62,5 % 28,3 % 100 % 
sæt 3 (70erne) 4,8 % 100 % 70,4 % 27,3 % 100 % 
sæt 4 (90erne) 24 % 87,5 % 11,1 % 5,8 % 100 % 
sæt 5 (00erne) 10,4 % 100 % 80,4 % 11,1 % 100 % 
(r): procent forekomst af ikke-prævokalisk // 

(t): procent forekomst af stemt // 

(ng): procent forekomst af [] 

(ai:) procent forekomst af [] 
(æ): procent forekomst af TRAP-vokalen i BATH-ord 

Tabel 1 viser analysens samlede resultater i procent. Umiddelbart er ingen af hypo-

teserne bekræftet. For ingen af de undersøgte variabler er der et gradvist fald over tid. Ganske vist 

er der færre amerikanske varianter i det nyeste sæt end i det tidligste, men ser man på perioderne 

indimellem, har der i de fleste tilfælde været endnu lavere forekomster. For eksempel er //-udtale 

næsten uændret med 11,9 % i det første sæt og 10,4 % i det sidste, men i de mellemliggende peri-

oder har den været nede på 2,6 % og oppe på 24 %. 

Der er heller ikke fald i forekomsten af amerikanske variabler i sæt 2 og 4. Selvom 

det for (r) er i netop et af disse sæt (sæt 2), at den laveste grad af //-udtale forekommer, er det 

også her, den højeste frekvens er at finde (sæt 4). Udtalen af // er næsten fuldkommen stabil 

med stemt // i næsten alle tilfælde, dog med et beskedent fald i sæt 4. For g-dropping er det i sæt 

2 og 4, de laveste forekomster er, selvom der ikke er stor forskel på sæt 2 og 3. Med hensyn til (ai) 

er det heller ikke sæt 2 og 4, der har de laveste forekomster af [], men sæt 4 og 5. Det er tilsyne-

ladende sæt 4, der skiller sig mest ud. Her er især g-dropping markant mindre end for de andre 
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sæt, som alle opnår over 60 %. Også //-monoftongering og //-voicing, er mindst her. Der-

imod er graden af //-udtale betydeligt højere. 

Naturligvis kan man ikke forklare, præcis hvorfor Cliff Richard anvender de varian-

ter, han gør, i hvert enkelt tilfælde, men jeg vil gennemgå de enkelte sæt og forsøge at foreslå nog-

le grunde til, at variablerne realiseres, som de gør. Nogle faktorer, der kan have indflydelse, er 

opmærksomhed på variablen, de omgivende lyde, klangfuldhed (om lyden er vanskelig at synge 

eller ej), om lyden optræder i en kort eller lang tone og som nævnt indledningsvist genre og tids-

punkt for indspilningerne. 
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Fortolkning af resultater fra sæt 1  

Tabel 2: GA/AAVE-realiseringer i sæt 1 

1958-1959 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 
Move It 0/4  0 % 2/2  100 % 4/4  100 % 2/4  50 % - 
High Class Baby 0/11  0 % 7/7  100 % 13/14  92,9 % 12/12  100 % 9/9  100 % 
Mean Streak 0/19  0 % 4/4  100 % 6/7  85,7 % 0/4  0 % 2/2  100 % 
Living Doll 5/7  71,4 % 3/3  100 % 30/30  100 % 0/12  0 % - 
Travellin' Light 0/1  0 % 2/2  100 % 13/13  100 % 0/12  0 % 4/4  100 % 
Samlet 5/42  11,9 % 18/18  100 % 66/68  97,1 % 14/44  31,8 % 15/15  100 % 

 

I dette sæt kunne man forvente en høj grad af amerikanske træk, da sangene som 

nævnt tidligere tydeligt bærer præg af amerikansk inspiration. Forekomsterne for tre ud af de fem 

undersøgte variabler realiseres da også i stort set alle tilfælde i overensstemmelse med den ameri-

kanske model (stemt intervokalisk //, TRAP i BATH-ord) og den amerikanske eller uformelle 

variant ([] i stedet for []), mens rhoticitet og //-monoftongering er noget lavere. 

Det er ikke overraskende, at netop de tre fænomener, stemt intervokalisk //, 

TRAP-vokalen i BATH-ord og g-dropping, tiltrækker sig stor opmærksomhed, da GA/AAVE-

varianterne lyder meget anderledes fra RP-formerne. Endvidere har både PALM-vokalen i 

BATH-ord og ustemt // karakter af stereotyper. Wells anfører, at ustemt intervokalisk // for 

amerikanere virker kunstigt eller feminint (1982: 250) og antager, at det samme gælder // i 

BATH-ord (1982: 22). Det vil sige, at trækkene af sangere betragtes som værende for "uamerikan-

ske" og derfor helt undgås. 

Desuden er trækkene ikke vanskelige at sætte i stedet for de britiske varianter. At 

udtale // som [] kræver mindre energi og egner sig derfor til sang, som er mere krævende end 

almindelig tale. Både TRAP-vokalen og PALM-vokalen findes også i RP i samme omgivelser som 

i GA, og det giver derfor ikke de store problemer at udbrede // til de ord, der har den vokal i 

GA. 

G-dropping er næsten lige så gennemført som de tre foregående variabler og er til-

syneladende heller ikke begrænset af ordklasse, da både verber og substantiver får endelsen //. 

Det er værd at bemærke, at g-dropping også findes i britiske accenter i uformelt sprog og derud-

over ofte angives af sangskriveren i sangens titel og tekst, som i "Travellin' Light" i dette sæt. Dis-

se faktorer øger alle opmærksomheden på (ng). 

Et tilfælde, hvor g-dropping ikke sker, er i ordet rocking, hvilket måske skyldes, at 

ordet følges af 'cause, og derfor bliver// assimileret på grund af den efterfølgende velære konso-

nant, //. Assimilation sker, når et fonem erstatter et andet som følge af et tredje fonem. Det 

forekommer i ord som painkiller, hvor // ofte bliver til // under påvirkning af // 
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(/'/) og er mere udbredt i tryksvage stavelser, i hurtigt tempo og i mere uformelle registre 

(Collins & Mees, 2008: 116, 121). 

Det fonem, der er mindst "amerikaniseret", er ikke-prævokalisk //, som kun udta-

les i én sang, "Living Doll". Det kan måske overraske, da rhoticitet er en af de mest markante 

forskelle på GA og RP, og /r/-lyden også findes i RP. Dog er //-udtale i RP begrænset til før 

vokaler, og det er vanskeligt at skulle udtale // i uvante omgivelser. Trudgill skrev i sin undersø-

gelse fra 1983, at man kunne gå ud fra, at de britiske sangere ønskede at udtale flere //, men at 

de ikke altid var i stand til det. Han fandt, at sangerne har størst problemer med at indsætte // i 

en tryksvag stavelse før en konsonant, som i better man (Trudgill, 1983: 150). Morrissey antager 

dog, at det vil være lettest at udtale // i en kort tone, mens den relativt lave grad af //-udtale 

sidst i en verselinje kan skyldes, at //-udtale mindsker klangfuldheden efter den foregående vokal 

(2008: 213). 

I den ene sang, hvor der forekommer rhotisk udtale, er det i forbindelserne her hair 

og her just, hvor // i her har //-farvning. Hair er før en pause og har ikke spor af //-udtale. I 

"Living Doll" er rhoticitet altså i overensstemmelse med Morrisseys iagttagelser, men i de andre 

sange er der muligheder for ikke-prævokalisk // sidst i en linje og i lange og korte toner, og dog 

realiseres // i ingen tilfælde. 

De lave forekomster af ikke-prævokalisk // skal altså ikke tolkes som udtryk for en 

mindre amerikansk indflydelse, men skyldes sandsynligvis at det er vanskeligt at skulle udtale // i 

andre omgivelser, især før konsonanter. Derudover synges de første tre sange i et hurtigt tempo, 

hvilket muligvis også har betydning for udeladelsen af //. At sløjfe ikke-prævokalisk // er et 

eksempel på lenition, som er en samlet betegnelse for processer, der gør udtale lettere for taleren. 

De omfatter blandt andet assimilation, monoftongering og udeladelse. Det er meget almindeligt i 

hurtig, uformel tale (Balas, 2009: 38), og det er derfor ikke usandsynligt, at det også gælder hurtig 

sang. Den konklusion understøttes af, at den eneste sang, hvor ikke-prævokalisk // udtales, er 

"Living Doll", som er noget langsommere end de første tre, men selv i den er der nærmere tale 

om //-farvning frem for //-indsættelse. 

Mere påfaldende er det, at PRICE-vokalen, //, kun udtales som [] i under en 

tredjedel af tilfældene, da det ikke burde være problematisk at udtale // som []. Når man udta-

ler diftongen, går man fra en åben, klangfuld vokal, [], til en lukket, mindre klangfuld vokal, []. 

Desuden skal man også beslutte sig for at glide over i diftongens sidste del, hvilket kan være van-

skeligt i mellemlange toner. I meget korte toner når man måske ikke at glide over i sidste del. 

Desuden giver en tone sunget på [] en ubehagelig lyd. Alt dette gør det mest sandsynligt, at man 



32 
 

begrænser valget af []-udtale til en stavelse, hvor kernen efterfølges af en eller flere konsonantly-

de (Morrissey, 2008: 214). 

På trods af ovenstående udtales PRICE kun i knap en tredjedel af mulige forekom-

ster [], og i tre af sangene er der ingen eksempler på []. I "Travellin' Light" forekommer PRI-

CE-vokalen i næsten alle tilfælde i en lang tone, men det giver ingen steder anledning til en reduk-

tion til []. Årsagen er muligvis, at [] ikke er uforenelig med amerikanske accenter. I GA reduce-

res // heller ikke til [], og i de sydstatsaccenter, hvor det sker, er det ikke altid i alle ord med 

PRICE-vokalen. Reduktionen til [] er med andre ord påfaldende nok til at blive lagt mærke til, 

men der er ikke så stor fokus på den, at Cliff Richard bestræber sig på at sætte [] i stedet for [] i 

alle tilfælde. "High Class Baby" har som den eneste sang udelukkende [], både ordmedialt (find) 

og ordfinalt (high). Måske er opmærksomheden på // større, da der indgår et ord med // i 

titlen. Det bør dog bemærkes, at de 12 forekomster i sangen er fordelt på blot tre ord. En analyse 

af resultaterne fra de efterfølgende sæt vil vise, om reduktionen er betinget af andre faktorer. 

Overordnet set er den amerikanske model som forventet meget dominerende i dette 

materiale. TRAP-vokalen i BATH-ord og stemt intervokalisk // er fuldstændigt gennemførte. 

Variationerne for de resterende tre fænomener er sandsynligvis påvirket af afsmitning fra omgi-

vende fonemer (g-dropping), graden af opmærksomhed på variablen, (ai), og fonotaktiske be-

grænsninger i Cliff Richards accent, (//). 
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Fortolkning af resultater fra sæt 2 

Tabel 3: GA/AAVE-realiseringer i sæt 2 

1969 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 
In The Past 0/12  0 % - 4/4  100 % 6/10  60 % 5/5  100 % 
Will You Love Me Tomo... 2/12  16,7 % - 1/2  50 % 2/10  20 % 3/3  100 % 
You'll Want Me 0/13  0 % - 0/6  0 % 0/2  0 % - 
I'm Not Getting Married 0/14  0 % 6/6  100 % 10/10  100 % 3/14  23,1 % 1/1  100 % 
London's Not Too Far 0/26  0 % - 0/2  0 % 2/10  20 % - 
Samlet 2/77  2,6 % 6/6  100 % 15/24  62,5 % 13/46  28,3  %  9/9  100 % 

 

Materialet i sæt 2 er indspillet ti år efter det foregående sæt og tilhører ikke længere 

rock and roll-genren, hvilket kunne komme til udtryk i en mindre amerikansk-præget accent. Det 

er også til en vis grad tilfældet, da rhoticitet, g-dropping og //-monoftongering er i tilbagegang i 

større eller mindre grad. I modsætning hertil er //-voicing og TRAP-vokalen i BATH-ord, som 

stadig realiseres med 100 % amerikanske træk, men der er ikke mange forekomster at drage kon-

klusioner fra i de udvalgte sange. For //-voicing i "I'm Not Getting Married" er det ydermere 

samme ord, der optræder flere gange. De gælder også for TRAP-vokalen i "In the Past". I "Will 

You Love Me Tomorrow" er der to forskellige ord, lasting og ask, som har TRAP-vokalen. 

I de andre variabler er der markante fald. Cliff Richard udtaler ikke-prævokalisk // 

i knap tre procent af tilfældene. Det kan nok ikke udelukkende tilskrives manglende evne, da ikke 

alle muligheder for // optræder i de omgivelser, Trudgill og Morrissey udpeger som vanskelige. 

Nogle af dem indgår endda i udtryk, hvor Cliff Richard tidligere udtalte //, men nu ikke gør (her 

hair). 

"Will You Love Me Tomorrow" er den eneste sang, der har ikke-prævokalisk // 

udtalt. Denne sang har også et mere amerikansk udtryk end resten, da det er en genindspilning af 

en sang, der oprindeligt blev indspillet af en amerikansk gruppe. Desuden står // i begge tilfælde 

efter NURSE-vokalen, //. Der er adskillige accenter, hvor ikke-prævokalisk // kun udtales 

efter //, måske fordi de to fonemer udtalemæssigt minder om hinanden (Gibson, 2005: 11). I 

ingen af de fire andre sange udtaler Cliff Richard ikke-prævokalisk //, heller ikke når det følger 

efter // i for eksempel words, heard og girl. Endvidere er der mulighed for ikke-prævokalisk // i 

mange sammenhænge (før konsonant eller pause, i tryksvage og -stærke stavelser og i korte eller 

lange toner), men i ingen af tilfældene udtales //. 

Når man også konstaterer, at g-dropping er faldet markant, kunne det tyde på, at det 

er et bevidst valg forårsaget af, at sangene ikke længere er eksplicit amerikanske. Det gælder især 

"London's Not Too Far", som tydeligt er britisk inspireret, både indholdsmæssigt og i udførelsen, 

da arrangementet minder om traditionel engelsk folkemusik. Af de tre tilgængelige variabler er det 
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kun (ai), der i to tilfælde realiseres som [], og det skyldes måske ikke så meget amerikansk indfly-

delse, men at det kræver mindre energi. 

En af sangene, "You'll Want Me", har ingen amerikanske eller uformelle varianter i 

de undersøgte variabler. Teksten er ikke udpræget britisk eller amerikansk, men a cappella-

arrangementet i omkvædene leder tankerne hen på kirkekor, hvilket muligvis er med til mindske 

det uformelle præg, popsange normalt har, og medfører, at Cliff Richard er mere omhyggelig med 

udtalen og derfor undgår træk, der er kendetegnende for mere afslappet tale som g-dropping og 

reduktion af diftongen //. 

Et skift til et mere formelt register kræver dog ikke nødvendigvis en accentændring 

(Simpson, 1999: 366), så det forklarer ikke, at ingen ikke-prævokalisk // udtales. Derimod forkla-

res det med de senere iagttagelser om, at GA/AAVE-accenten er blevet en del af genrekonventi-

onerne for useriøs mainstream pop. Den fuldstændigt ikke-rhotiske //-udtale er måske forårsa-

get af et ønske om at distancere sig fra den traditionelle pop/rockgenre, der opfattes som "ameri-

kansk" og derfor rhotisk.  

I den modsatte ende er "I'm Not Getting Married", som er den mest up-tempo og 

muntre sang. Endelsen -ing udtales -// i alle ti tilfælde, både i versene og omkvædet, hvilket er 

forventeligt i mere uformelle kontekster som denne. Knap en fjerdedel af //-forekomsterne 

reduceres til []. Den eneste anden sang med højere forekomster er "In the Past". I alle seks til-

fælde optræder [] ordfinalt i ordene cry, sigh og why. Ordene er også de sidste i de linjer, de fore-

kommer i, så for at bevare rimene skal alle vokaler være den samme. Det øger muligvis opmærk-

somheden på PRICE-diftongen, som derfor erstattes af []. Desuden trækkes ordene ud, og det 

er lettere og mere behageligt at kunne holde tonen på [] frem for []. Sangen har også mange 

andre amerikanske varianter, undtagen udtale af ikke-prævokalisk //, og det tyder på, at den 

amerikanske model stadig har stor indflydelse, selv i mindre kommercielt materiale. 

Generelt ser det dog ud til, at ambitionen om at lyde amerikansk er mindre end før. 

De to stereotype træk, //-voicing og TRAP i BATH-ord, beholdes, fordi opmærksomheden på 

dem er stor og de ikke volder artikulatoriske problemer. Derimod udelades ikke-prævokalisk /r/ 

næsten konsekvent, sandsynligvis fordi det ikke længere er så vigtigt for Cliff Richard at stile efter 

en amerikansk accent, da materialet har en helt anden karakter end de første udgivelser fra 11 år 

tidligere. Endelig ses det, at udtale af -ing-endelsen tilsyneladende påvirkes af, hvor uformel eller 

formel sangen opfattes som, hvilket medfører flere forekomster af // i de mere stille og alvors-

fulde sange. 
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Fortolkning af resultater fra sæt 3 

Tabel 4: GA/AAVE-realiseringer i sæt 3 

1975-1976 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 
Miss You Nights 0/18  0 % - 2/6  33,3 % 0/18  0 % 1/1  100 % 
Devil Woman 0/32  0 % 1/1  100 % 6/6  100 % 4/11  36,4 % 5/5  100 % 
I Can't Ask for Any… 4/17  23,5 %  - 2/2  100 % 3/4  75 % 6/6  100 % 
Such Is the Mystery 2/41  4,9 % 1/1  100 % 0/4  0 % 2/8  25 % 18/18  100 % 
You've Got to Give… 0/17  0 % 3/3  100 % 9/9  100 % 6/14  42,9 % - 
Samlet 6/125  4,8 % 5/5  100 % 19/27  70,4 % 15/55  27,3 % 30/30  100 % 

 

I sæt 3 er der ikke fald i antallet af amerikansk udtalte varianter. For alle fem under-

søgte variabler er procentdelen uændret fra eller højere end sæt 2. Sammenlignet med sæt 1 udvi-

ser kun rhoticitet og g-dropping markante fald, mens //-monoftongering har en beskeden ned-

gang. Igen er //-voicing og TRAP-vokalen i BATH-ord konsekvent gennemførte i alle tilfælde, 

der er en lille stigning i antallet af -ing udtalt med // frem for // og en nærmest ubetydelig 

stigning i //-udtale. Som nævnt tidligere er den amerikanske inspiration meget fremtrædende på 

albummet, sangene kommer fra, og det har formodentlig også påvirket Cliff Richards valg af ac-

cent i retning af en mere udtalt GA/AAVE-accent end i det foregående sæt. 

G-dropping er i stigning fra 62,5 % i foregående sæt til 70,4 % i dette sæt, hvilket 

passer fint med albummets generelle rockstil. Tre af sangene har [] for -ing i alle tilfælde, mens 

"Miss You Nights" kun har det i to ud af seks tilfælde, og "Such Is the Mystery" har ingen eksem-

pler på g-dropping. I de sange, hvor g-dropping finder sted i alle tilfælde, sker det i både prono-

mener og substantiver (nothing, feelings) og verber (looking, waiting), mens de eneste mulige tilfælde 

for g-dropping i de andre sange er verber. Ordklasse er altså ikke en begrænsende faktor i disse 

sange for Cliff Richard. Alligevel når han ikke op på de næsten 100 % fra første sæt. For "Such Is 

the Mystery" er en mulig årsag, at den adskiller fra de andre sange, idet den er en gospelsang. Da 

gospelgenren også stammer fra den sorte befolkning i sydstaterne (gospel music, 2011), havde det 

dog ikke været upassende med g-dropping, men indholdet er mere højtideligt, og det fremmer 

måske en standardudtale. De højere forekomster af standardvarianten i den sang og "Miss You 

Nights" kan måske også være forårsaget af, at begge sange er langsommere end de andre tre, og 

derfor stiger opmærksomheden på "korrekt" udtale. 

Ovenstående underbygges også af, at det netop er i disse to sange, at // mindst 

udtales []. De andre sange har sydstatsvokalen i mindst en tredjedel af tilfældene, mens "Miss 

You Nights", som er den sang med flest ord med PRICE-vokalen, har standardudtalen i dem alle. 

Nogle omgivelser har dog større sandsynlighed for []-udtale. I ordfinal stilling, hvor der er syv 

muligheder i alt i ordene by, eye, lie, satisfy og cry, monoftongeres // i fem tilfælde. De fem ord 
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efterfølges alle af /m/ i ordene my og myself. Af de resterende ti ord med [] efterfølges vokalen i 

ni tilfælde af stemte konsonanter (time, mind, style). Det stemmer godt med, at man i visse områder 

i sydstaterne kun har [] ordfinalt eller før stemte konsonanter (Trudgill, 1986: 15). Mønstret er 

dog ikke udbredt til hele materialet, da der er mange forbindelser med PRICE-vokalen og en 

stemt konsonant, hvor PRICE ikke udtales [], for eksempel arrives, diamond og også ord, Cliff 

Richard nogle gange udtaler med [] har [] andre steder (time(s), mind). Ord, der står sidst i en 

linje, har gerne [], muligvis for at bevare klangfuldheden, men det sker også, at de synges []. 

Det kan dog heller ikke udelukkes, at tid også har betydning, når den lave grad af 

//-udtale tages i betragtning. Ud af 125 mulige // udtales kun seks. De udtalte // følger i fem 

ud af de seks tilfælde igen efter NURSE-vokalen i ordene girl og world, og i den sidste forekomst er 

det den tryksvage vokal //, der har fået //-farvning i ordet pleasure. Også i dette sæt forekom-

mer r i mange omgivelser, men ingen af dem udløser //-udtale. Som i det foregående sæt virker 

det usandsynligt, at det ikke skyldes andet end, at Cliff Richard ikke er i stand til at udtale flere 

//. Det kunne derfor se ud til at være bevidst, men hvorfor er mindre oplagt her end for det 

foregående sæt, eftersom albummets amerikanske inspiration er meget gennemgående. 

Måske skyldes det, at materialet er indspillet 20 år efter, at den amerikanske rock-

musik kom til Storbritannien. I den mellemliggende periode har mange britiske sangere og grup-

per haft succes inden for samme genre, herunder også Cliff Richard. Det har muligvis haft den 

virkning, at der er mindre opmærksomhed på at lyde amerikansk, og da rhoticitet er den vanske-

ligste af de undersøgte variabler at indføre, er //-udtale faldet mest. 

Overordnet set er resultaterne i dette sæt ikke så entydige. Det kunne indikere, at 

forskellige træk påvirkes af forskellige faktorer. Tid ser ikke ud til at være den mest afgørende fak-

tor. Med andre ord erstatter Cliff Richard ikke den amerikanske model med sin egen accent, ude-

lukkende fordi der nu er etableret en britisk popgenre. BATH-ordene og intervokalisk // er me-

get stabile og udtales altid i overensstemmelse med den amerikanske udtalemodel, da det ikke 

kræver nogen ekstra anstrengelse at artikulere // og [].  

Det gør //-udtale derimod, og da materialet som sagt er indspillet tyve år efter, at 

man først blev opmærksom på amerikansk rockmusik, er den amerikanske indflydelse måske ikke 

så ny og spændende mere, at Cliff Richard bestræber sig lige så meget på at indføre amerikanske 

træk, som han gjorde ved sin karrieres begyndelse. G-dropping er stadig meget fremtrædende, og 

de tilfælde, hvor det ikke forekommer, kan måske forklares med, at materialet er lidt anderledes og 

derfor ikke styres af helt de samme udtalenormer. Sydstatsvokalen ligger på samme niveau som de 

to foregående sæt, og forklaringen her lader til at være en blanding af, at visse forbindelser har 

større sandsynlighed for [] end andre, og at graden af opmærksomhed på trækket kan variere. 
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Fortolkning af resultater fra sæt 4 

Tabel 5: GA/AAVE-realiseringer i sæt 4 

1995 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 
Misunderstood Man 9/37  24,3 % 6/6  100 % 0/2  0 % 1/8  12,5 % - 
Had to Be 5/18  27,7 % 1/1  100 % 0/3  0 % 2/7 28,6 % - 
I Do Not Love You Isabella 4/18  22,2 % 0/1  0 % 0/2  0 % 0/8  0 % 1/1  100 % 
Be With Me Always 14/30  46,6 % - 0/5  0 % 0/14  0 % 1/1  100 % 
Marked with Death 4/47  8,5 %  - 2/6  33,3 % 0/15  0 % - 
Samlet  36/150  24 % 7/8  87,5 % 2/18  11,1 % 3/52  5,8 % 2/2  100 % 

 

Det er i resultaterne fra sæt 4, at de største afvigelser ses. Bortset fra BATH-ordene, 

som i alle sæt altid har TRAP-vokalen, ligger tallene for de øvrige variabler langt fra de foregående 

(og det efterfølgende) sæt. //-monoftongering og g-dropping er markant mindre udbredt i dette 

materiale, mens intervokalisk // i et tilfælde ikke stemmes. Til gengæld er den amerikanske udtale 

af ikke-prævokalisk // betydeligt højere her end i noget andet sæt. Det ser altså ud til, at to mod-

satrettede tendenser trækker i hver sin retning. 

Sangene i sættet adskiller sig fra de andre sæt, da de kommer fra et konceptalbum, 

dvs. et album, hvor materialet er bundet sammen tematisk. Albummet indeholder en række sange 

fra musicalen "Heathcliff", der er baseret på en engelsk roman, hvis handling foregår i Yorkshire. 

Man kunne antage, at det ville give anledning til nordengelske træk, hvis accentvalget bestemmes 

af blandt andet emne, men det er tilsyneladende ikke tilfældet. 

Imidlertid talte nogle af skuespillerne, herunder også Cliff Richard, en accent med 

visse nordengelske træk i opførelserne af musicalen5. Der findes naturligvis flere nordengelske 

accenter, og det ville føre for vidt at komme ind på forskellene mellem dem og RP, så følgende 

gennemgang er begrænset til at omtale de bedst kendte forskelle på nordengelske accenter gene-

relt og RP. 

Nordengelske accenter er de accenter, der tales nord for Severn-Wash-linjen (bilag 

8) (Wells, 1982: 350), og fælles for størstedelen af dem er, at de ikke har STRUT-vokalen, //, 

men i stedet bruger // eller //. En anden forskel omfatter BATH-ordene, som de fleste steder 

udtales med TRAP-vokalen, der er mere åben end RP's og GA's TRAP. Dog udtales nogle få ord 

(half, can't) med PALM-vokalen (Wells, 1982: 351-356). Ovenstående forskelle medfører, at ord 

som pass og cut udtales // og ikke // som i RP. Derudover har Yorkshire-

accenter oftest //-dropping, g-dropping og PRICE udtalt som en monoftong, [] (Kellett, 1992: 

25-28). 

                                                 

5 Observationerne er baseret på Heathcliff Live-albummet. Se diskografi (bilag 9) for yderlige oplysninger om udgivel-
sen. 



38 
 

Der er naturligvis adskillige andre træk, men ovennævnte er nok de bedst kendte, og 

det er dem, der overtages i musicalen. For eksempel udtaler Cliff Richard here, hope uden //, touch 

som // og last som //, men hverken han eller de andre skuespillere er konsekvente. Især 

ord, der i RP udtales med //, udviser stor variation hos alle skuespillere, hvis rolle kræver en 

regional accent. 

Hvad angår STRUT-FOOT-vokalerne, erstattes // ikke med // i de undersøgte 

sange. Således udtales for eksempel judge // lover // cut // og nothing //. Der-

for er det interessant at bemærke, at Cliff Richard udtaler sine replikker i stykket med nordengel-

ske træk, hvilket han ikke gør, når han synger, selvom emnet for replikkerne og sangene er det 

samme. Der er altså forskellige regler for accentvalg i sang og tale, selv når emnet for begge er så 

nært forbundne som her. 

Den amerikanske model er som nævnt svækket. Kun BATH-ord udtales i alle til-

fælde med //, men det skal dog bemærkes, at der kun er to BATH-ord i de undersøgte sange at 

drage konklusioner fra. Selvom nordengelske accenter også har TRAP-vokalen i BATH-ord er det 

mit indtryk, at deres udtale skyldes den amerikanske model, da de minder mere om [] end []. 

På trods af at, PRICE-vokalen udtalt som [] og g-dropping begge er udbredte i 

både AAVE og Yorkshire-accenter, udviser de to træk de største fald. Ud af de 18 ord med mu-

lighed for g-dropping er 12 verber, men kun to forekomster af det samme ord (blaming) har endel-

sen []. Desuden har både substantiver og verber udvist g-dropping i de foregående sæt, så at det 

ikke sker her, må være et bevidst valg, der er forårsaget af, at sangteksternes emne og sprog er 

blevet mere litterært og dermed formelt. Det peger i samme retning, at // i blot tre tilfælde re-

duceres til []. 

Det mest afvigende træk er rhoticitet. Cliff Richard udtaler langt flere ikke-

prævokalisk // i dette sæt end i noget andet, men nogle forbindelser har større mulighed for //-

udtale end andre. Igen kommer mange af de udtalte // efter NURSE-vokalen. I hele sættet er 

der 12 ord med //, og i 10 af dem udtaler Cliff Richard //. I 18 tilfælde kommer // efter 

schwa, //, (f.eks. comfort, never will) eller en diftong, hvis sidste element er schwa (f.eks. // eller 

// i we're og there), der ligesom // er en mellemtungevokal. I de resterende tilfælde er den fo-

regående vokal syv gange THOUGHT, //, (f.eks.wars, before) og en gang PALM (part). Med und-

tagelse af to tilfælde synges alle ikke-prævokalisk // i en kort tone og efterfølges af en konsonant. 

Da den udtalevariant, man har valgt til replikkerne er ikke-rhotisk, skyldes det ikke den, men er 

snarere, som // i BATH-ordene, forårsaget af amerikansk indflydelse. 

Det gælder desuden ikke kun for popsangere, at der er forskellige referenceaccenter 

for sang og tale. Den kvindelige hovedrolleindehaver, som er britisk skuespiller, anvender også 
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visse regionale træk i de talte replikker, men ikke i sangene. Det er især tydeligt på et tidspunkt, 

hvor en replik slutter med ordet nothing, der følges af en sang, hvis første ord også er nothing. Før-

ste gang udtaler hun ordet med vokalen [], anden gang med []. Det er dog ikke GA/AAVE, der 

er hendes referenceaccent, men RP. Udtalen er ikke-rhotisk i ord som arm ([]) og far ([]), 

BATH-ordene chance, past, last og can't udtales alle med //, og intervokalisk // er i næsten alle 

tilfælde ustemt. 

Det underbygger Beals påstand om, at accentændringer i popsange ikke nødvendig-

vis er identitetshandlinger, men i højere grad bestemmes af konventioner (2009: 229). Endvidere 

tyder det på, at kanalen (mode) for ytringen er den afgørende faktor her, da Cliff Richard anvender 

to forskellige accenter i sang og tale, mens både emne (field) og afsender/modtagerforhold (tenor) 

er uændrede. Endelig har sangerens type (nature) betydning for, hvilken accent der vælges, idet den 

umarkerede variant for popsangeren er GA, mens den for den britiske skuespiller er RP. 

Samlet set lader resultaterne fra sæt 4 til at bekræfte senere iagttagelser om, at en 

amerikansk-præget udtale er blevet normen for popsange. Selv når en anden model konkurrerer 

meget skarpt med den amerikanske model, forsvinder den ikke, fordi den er blevet en genrekon-

vention. Cliff Richard opfatter heller ikke denne type materiale som anderledes end pop: "[Pinball 

Wizard6] is merely a pop song that comes from a show, and that's the same with songs like 'Mis-

understood Man'. [...] 'Had To Be' which I think is a classic pop ballad." (EMI, 1996: 16). Derfor 

er det naturligt, at de synges med samme accent som andre popsange. 

Tilsyneladende har stilleje dog også en stor indflydelse på sproget. Mere formelle re-

gistre fremmer standardaccenten, hvilket viser sig i betydeligt lavere forekomster af udtalevarian-

ter, der er kendetegnende for mindre formelt sprog (g-dropping, //-monoftongering). Udtalen 

af ikke-prævokalisk // er muligvis påvirket af den foregående vokal, da langt de fleste // udtales 

efter mellemtungevokaler som // og //. 

  

                                                 

6 Fra rockoperaen "Tommy" af den engelske rockgruppe The Who. 
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Fortolkning af resultater fra sæt 5 

Tabel 6: GA/AAVE-realiseringer i sæt 5 

2004 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 
Somethin' Is Goin' On 3/16  18,8 % 1/1  100 % 11/11  100 % 0/14  0 % 1/1  100 % 
I Cannot Give You… 0/33  0 % 7/7  100 % 1/9  11,1 % 2/19  10,5 % 2/2  100 % 
What Car 5/29  17,2 % 3/3  100 % 10/10  100 % 0/2  0 % 4/4  100 % 
A Thousand Miles…   6/36  16,7 % 6/6  100 % 14/14  100 % 5/20  25 % 7/7  100 % 
 I Will Not Be a… 0/20  0 % 3/3  100 % 5/7  71,4 % 1/17  5,9 % 8/8  100 % 
 Samlet 14/134  10,5 % 20/20  100 % 41/51  80,4 % 8/72  11,1 % 22/22  100 % 

 

I det nyeste sæt er den amerikanske udtale af intervokalisk // og af BATH-ordene 

igen gennemført i alle tilfælde. Også g-dropping, som i de foregående sæt har ligget på et lavere 

niveau, er nu steget til det højeste siden sæt 1. Rhoticitet er faldet fra sæt 4, men ligger igen over 

sæt 2 og 3. //-diftongen realiseret som [] er bemærkelsesværdigt lav i betragtning af, at den har 

været mere end det dobbelte i de tre første sæt. 

G-dropping er meget fremtrædende, hvilket passer perfekt med albummets 

R&B/countryinspiration. Da det netop er i AAVE, at g-dropping er mest udbredt, kunne man 

have forventet, at g-dropping ville være mere gennemført, som i det første sæt, men her har ord-

klasse sandsynligvis haft betydning. Af de 51 ord med -ing-endelsen er 16 substantiver eller pro-

nomener, og alle 10 ord, der ikke har g-dropping, hører til de ordklasser. Ordklasse har ikke været 

en begrænsende faktor før (se behandlingen af sæt 3), men kan være blevet det nu. 

 Tre af sangene har g-dropping i alle tilfælde, mens en fjerde sang kun har // i to 

ud af syv mulige tilfælde. Begge gange er det i pronomenet something, mens blot et af de fem ord, 

der har g-dropping er et substantiv, feelings. I "I Cannot Give You My Love" har kun et ud af de ti 

ord g-dropping (trying), mens de resterende ni, som er pronomener (something, nothing, everything), 

ikke har. Overordnet set har Cliff Richard altså konsekvent g-dropping i alle verber, mens sub-

stantiver og pronomener kan variere. Denne vekslen afspejles også i albummets titel, "So-

mething's Goin' On", hvor kun verbet har g-dropping, mens der i det nummer, albummets titel er 

hentet fra, er g-dropping i både pronomen og verbum, "Somethin' Is Goin' On". 

Graden af //-udtale er som nævnt på godt ti procent. Med undtagelse af "Songs 

from Heathcliff" (sæt 4) er det første gang siden sæt 1, at ikke-prævokalisk // udtales i godt en 

tiendedel af tilfældene. Også her er det efter NURSE-vokalen, at flest // udtales. Ud af de 14 ord 

med udtalt // har ni af dem //, og i hele sættet har 12 ord den vokal. Derudover udtales // i 

fire tilfælde efter // (appear, tears) og en gang efter // i car. 

 To af sangene har slet ikke rhotisk udtale. Emne- og musikmæssigt adskiller sange-

ne sig ikke fra andre popsange, så den manglende //-udtale skyldes sandsynligvis ikke mindre 
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amerikansk indflydelse. "I Cannot Give You My Love" er dog som den eneste af de fem sange 

ikke skrevet af amerikanske sangskrivere, men af australierne Ashley og Barry Gibb, og er desuden 

indspillet på et andet tidspunkt og i andre studier end resten af materialet (Rust, 2010: 212), hvil-

ket måske for dette nummer har mindsket den amerikanske model. Det er muligvis også en del af 

forklaringen bag de lave tal for g-dropping og sydstatsvokalen i samme sang. 

//-monoftongering er som nævnt overraskende lav med kun otte forekomster. I 

seks tilfælde optræder [] ordmedialt i (some)time, like, driving og inside, mens de resterende to er 

ordfinalt i try og goodbye. I fire ord er det før en stemt konsonant (//) og i de to andre før 

//. Der er dog mange andre ord, hvor PRICE efterfølges af en stemt konsonant, men alligevel 

udtales [] (times, eyes, collide), så det lader ikke til at styre udtalen. To sange har slet ikke [] for 

//, men den ene, "What Car", har for få mulige forekomster til at kunne udlede konklusioner af. 

I "Somethin' Is Goin' On" findes 12 af de 14 ord med PRICE-vokalen sidst i en linje, hvad der 

kan have henledt opmærksomheden på dem og fremmet standardudtalen. I de sange med []-

realiseringen er det kun i et tilfælde, at ordet står sidst i en linje, på trods af at flere ord forekom-

mer i den position. 

Samlet set er den amerikanske model tilsyneladende ikke på retur, på trods af at der 

er gået næsten 50 år, siden det første materiale blev indspillet. Det er i overensstemmelse med 

antagelsen om, at en amerikansk-orienteret accent er blevet en konvention for popsangere. Resul-

taterne for rhoticitet, //-voicing og TRAP-vokalen i BATH-ord er (stort set) uændrede fra sæt 1. 

Graden af //-udtale ser ud til fortrinsvis at være påvirket af klangfuldhed og den foregående 

vokal. G-dropping er ikke så fremtrædende som i første sæt, men dog stadig højere end i de mel-

lemliggende sæt. Det eneste, der kunne pege i en anden retning, er //-monoftongisering, hvis 

mindre udbredelse i dette materiale kan skyldes, at opmærksomheden på den variabel ikke er så 

stor som på de andre, hvilket resultaterne for de foregående sæt også har tydet på. Hverken (ai) 

eller (r) er tilsyneladende påvirket af, om de forekommer i en kort eller lang tone i dette sæt. 
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Sammenfatning af resultater 

Afslutningsvis kan man for at danne sig et overblik over resultaterne lægge tallene 

for de udpræget amerikansk-orienterede sæt (1, 3 og 5) sammen og sammenligne dem med de 

sammenlagte tal for de britisk-orienterede sæt (2 og 4). 

Tabel 7: "Amerikanske" sæt 

 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 

sæt 1 5/42  11,9 % 18/18  100 % 66/68  97,1 % 14/44  31,8 % 15/15  100 % 
sæt 3 6/125  4,8 % 5/5  100 % 19/27  70,4 % 15/55  27,3 % 30/30  100 % 
sæt 5 14/134  10,5 % 20/20  100 % 41/51  80,4 % 8/72  11,1 % 22/22  100 % 
Samlet 25/301  8,3 % 43/43  100 % 126/146  86,3 % 37/171  21,6 % 67/67  100 % 

 

Tabel 8: "Britiske" sæt 

 (r) (t) (ng) (ai) (æ) 

sæt 2 2/77  2,6 % 6/6  100 % 15/24  62,5 % 13/46  28,3 % 9/9  100 % 
sæt 4 36/150  24 % 7/8  87,5 % 2/18  11,1 % 3/52  5,8 % 2/2  100 % 
Samlet 38/227  16,7 % 13/14  92,9 % 17/42  40,5 % 16/98  16,3 % 7/7  100 % 

 

For (r) er resultatet modsat, hvad man kunne forvente, idet de britiske sæt har dob-

belt så mange realiseringer af ikke-prævokalisk // som de amerikanske. BATH-ordene har altid 

// i begge grupper, mens (t), (ng) og (ai) alle har færre GA/AAVE-træk i de britiske sæt. Det 

bekræfter delvist hypotesen om, at sangenes genre har indflydelse på den valgte udtalemodel. Det 

er dog for alle tre variabler sangene fra sæt 4, der trækker gennemsnittet kraftigt ned, mens tallene 

fra sæt 2 ikke afviger væsentligt fra de amerikanske sæt. På den baggrund bør man næsten overve-

je at medregne sæt 2 i de amerikanske sæt og udelukkende betegne sæt 4 som britisk orienteret. 

Det tyder på, at den kontekst, en sang indgår i, også har indflydelse på accentvalget, da sæt 2 

kommer fra et traditionelt studiealbum, mens sæt 4 er en del af et større projekt. 
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Kapitel 6: Konklusion 

I dette speciale har jeg analyseret stilistisk variation i popsange fra forskellige tidspe-

rioder med henblik på at undersøge, hvilke faktorer har indflydelse på accentændringer. Da under-

søgelsen er udført som et casestudie, kan jeg ikke drage generaliserende konklusioner på grundlag 

af mine resultater, men de kan bruges til at efterprøve teorierne på området. Nedenfor vil jeg først 

forsøge at besvare specialets to hypoteser og derefter tage stilling til, hvilke(n) af de fire kommu-

nikationsteorier, der blev præsenteret i kapitel 3, bedst forklarer undersøgelsens resultater.  

Først og fremmest er hypotesen om, at GA/AAVE-modellen gradvist bliver min-

dre udtalt, som årene går, stort set afkræftet. Den eneste variabel, hvis GA/AAVE-realisering er 

faldende, er (ai). Variablen (r) er muligvis påvirket af tidsfaktoren i sæt 3, hvor realiseringen af 

ikke-prævokalisk // er bemærkelsesværdigt lav i betragtning af materialets udtrykte amerikanske 

inspiration. 

Den anden hypotese, dvs. antagelsen om, at der vil være en sammenhæng mellem 

genre og accent, uafhængigt af hvilken periode sangen er indspillet i, er ikke entydigt bekræftet, 

men er heller ikke afkræftet i samme grad som hypotese 1. For eksempel er den amerikanske vari-

ant af (r) højere i det ene af de britiske sæt, mens // i BATH-ord er uændret i både britiske og 

amerikanske sæt. På den anden side er der færre GA/AAVE-realiseringer af (t), (ng) og (ai) i de 

britiske sæt, og forskellene er endnu større, hvis man genovervejer inddelingen af sættene og gør 

sæt 4 til det eneste britiske sæt på grund af det britiske emne og den anderledes kontekst, det er en 

del af. 

Endvidere ser det ud til, at stilniveau påvirker Cliff Richards udtalevariant, idet de 

sange, der kan formodes at være mere formelle, har markant lavere forekomster af ikke-

standardvarianterne [] og [] for henholdsvis endelsen -ing og PRICE-diftongen. Det gælder 

sange i alle perioder, men især sangene i sæt 4. 

Derudover tyder resultaterne også på, at Beals iagttagelse om, at en "amerikansk" 

udtale er blevet en genrekonvention for pop/rocksange, er korrekt, og derfor er den amerikanske 

udtalemodel stadig meget fremtrædende i det nyeste materiale samt i de to mere britisk-

orienterede sæt. Især // i BATH-ord og stemt intervokalisk // er gennemgående, men også g-

dropping forekommer ofte og er kun faldende, når stilniveauet bliver højere. Med andre ord syn-

ger popsangere automatisk med visse GA/AAVE-træk, fordi ikke-amerikanske træk i sang opfat-

tes af både sangere og tilhørere som udtryk for, at sangeren vil opfattes som andet end kommerci-

el popsanger. 
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Kort sagt indvirker mange faktorer på sproget, og det er derfor vanskeligt at be-

stemme, hvilken teori, der bedst forklarer de observerede udtaletræk. Af de fire teorier, jeg har 

været inde på – Giles' tilpasningsteori, Hallidays registeranalyse, Le Pages teori om identitetshand-

linger og Bells audience design – finder jeg umiddelbart de to sidstnævnte mest brugbare. Le Pages 

teori forklarer både, hvorfor britiske sangere forsøgte at imitere amerikanske accenter (de ønskede 

at identificere sig med en bestemt gruppe), og hvorfor det i mange tilfælde ikke lykkedes (de fire 

begrænsninger: evne til at identificere gruppen, adgang og evne til at analysere målvarianten, mod-

stridende modeller, evne til at ændre sprog). Derudover tager Le Page højde for, at man kan påta-

ge sig en ny rolle i kommunikationssituationen, for eksempel hvis man fortæller om en anden 

person og efterligner dennes accent. Teorien lægger vægt på talerens brug af sproget til at udtryk-

ke identitet frem for sprogets kommunikative funktion (Le Page & Tabouret-Keller, 1978: 15) og 

kan derfor også anvendes på sprog i optrædener. 

Bells tilføjelse om, at accentskift kan blive en konvention, er vigtig, da den forklarer, 

hvordan motivationen til at ændre accent har forandret sig. Da britiske sangere i 1950erne imite-

rede amerikanske træk, kunne man se det som et bevidst skift, det Bell kalder iniative style shift, 

hvorimod skiftet i dag mod en amerikansk accent sker automatisk og ikke som følge af et bevidst 

ønske om at identificere sig med amerikanere, men fordi tilhørerne forventer det, eller som Gib-

son (2010: 128) udtrykker det: "The use of AmE features […] in the singing of pop music is the-

refore an unmarked style that is determined by the situation, rather than by a desire to change the 

situation." 

Tilsyneladende har sangenes indhold mindre indflydelse på accenten end hensyn til 

genre og konventioner, og derfor mener jeg, at Hallidays teori om field, mode og tenor er mindre 

relevant her. Giles' tilpasningsteori drejer sig hovedsageligt om samtalesituationer og kan ikke 

anvendes direkte på situationer, hvor talere og tilhørere er adskilte, men den har bidraget med 

tanken om, at tilhøreren er vigtig for talerens accent, hvilket udgør kernen i Bells teori. 

Endelig bør det bemærkes, at teorierne er udviklet med henblik på det talte sprog og 

ikke tager hensyn til faktorer, der er anderledes i sang og i tale, og som kan være væsentlige for en 

sangers accent. Det er faktorer som klangfuldhed, altså om en lyd er vanskelig at synge, variabler-

nes omgivelser, om de optræder i en kort eller lang tone, og graden af opmærksomhed på variab-

len. De lave frekvenser af ikke-prævokalisk // skyldes således sandsynligvis, at //-udtalen mind-

sker den foregående vokals klangfuldhed, og at // i GA skal udtales i andre kontekster end i RP. 

For (t) og (ai) er der sammenfald mellem GA/AAVE-varianterne og de mest klangfulde varianter, 

og alligevel er det kun (t), der i næsten alle tilfælde stemmes, måske fordi der er større opmærk-
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somhed på den variabel end på (ai). Det er derfor vigtigt at udvide teorierne med disse faktorer, 

hvis man skal undersøge sproglig variation i sang. 

Evaluering 

Som nævnt giver casestudiet ikke grundlag for at udlede generelle forhold, men det 

kan være nyttigt til at indikere styrker og svagheder ved de eksisterende teorier og mulige faktorer, 

der har betydning for det undersøgte fænomen. Det mener jeg også har været tilfældet her, samti-

dig med at jeg erkender metodens begrænsninger. For eksempel gælder de fremkomne resultater 

kun den ene undersøgte sanger. Derudover dækker empirien kun en lille del af Cliff Richards ma-

teriale, og det er muligt, at andre sange ville have givet anderledes resultater. 
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Bilag 1 

BATH-ordene 

a) staff, giraffe, path, lath,  
brass, class, glass, grass, pass,  
raft, craft, graft, daft, shaft, aft, half, draft, 
clasp, grasp, rasp, gasp, 
blast, cast, fast, mast, aghast, last, past, contrast, vast, avast, 
ask, bask, mask, flask, cask, task, 
after, rafter, Shaftesbury, 
master, plaster, disaster, castor, pastor, nasty, disastrous, 
basket, casket, rascal, 
fasten, raspberry, ghastly, castle, 
laugh, laughter, draught; 
dance, advance, chance, France, lance, glance, enhance, prance, trance, 
grant, slant, aunt, chant, plant, advantage, vantage, chantry, supplant, enchant, 
branch, blanch, ranch, 
demand, command, remand, slander, chandler, 
commando, Alexander, Sandra, Flanders, 
example, sample, 
chancel, chancellor, France, Francis, lancet, answer; 
calf, half, halve, rather, Slav, 
shan't can't, Iraq, corral, morale, Iran, Sudan, banana 

(The following subset are in a state of flux in the Standard English accent. Many of these words are 
crossing over to the TRAP set) 

b) chaff, graph, alas, hasp, Basque, masque,  
plastic, drastic, elastic, gymnastic, enthusiastic, bastard, paschal, pastoral, masculine, masquerade, 
exasperate, blasphemy, masturbate, Glasgow, lather, stance, askance, circumstantial, intransigent, 
substantial, transit, transport, transfer, transform, transitory, transient, transept, contralto, alto, 
plaque, Cleopatra. 

(Rowles & Sharpe, u. å., efter Wells, 1982: 135) 
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Move It (1958)
Bilag 2a

(r)
1 your heart 0
2 heart 0
3 your heart 0
4 heart 0

samlet 0

(t)
1 pretty 1
2 pretty 1

samlet 2

(ng)
1 a-going 1
2 nothing 1
3 a-going 1
4 nothing 1

samlet 4

(ai)
1 die 1
2 drives 0
3 die 1
4 drives 0

samlet 2

(æ)
0
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High Class Baby (1958)
Bilag 2b

(r) (ai)
1 prefer just 0 1 bye 1
2 there'll 0 2 bye 1
3 arms 0 3 find 1
4 there'll 0 4 high 1
5 prefer just 0 5 bye 1
6 there'll 0 6 bye 1
7 you're taking 0 7 find 1
8 before you 0 8 find 1
9 hear the 0 9 find 1

10 you're still 0 10 high 1
11 you're still 0 11 find 1

samlet 0 12 high 1
samlet 12

(t)
1 lotta 1 (æ)
2 gotta 1 1 class 1
3 lotta 1 2 pass 1
4 gotta 1 3 dancing 1
5 lotta 1 4 dancing 1
6 gotta 1 5 class 1
7 little 1 6 pass 1

samlet 7 7 dancing 1
8 can't 1
9 class 1

(n) samlet 9
(rocking)

1 hopping 1
2 bopping 1
3 stopping 1
4 dancing 1
5 a-rocking 0
6 hopping 1
7 bopping 1
8 stopping 1
9 dancing 1

(rocking)
10 hopping 1
11 bopping 1
12 stopping 1
13 dancing 1
14 taking 1

samlet 13
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Mean Streak (1959)
Bilag 2c

(r) (ai)
1 there honey 0 1 eyes 0
2 your hands 0 2 lies 0
3 your hips 0 3 nice 0
4 your feet 0 4 ice 0
5 parting 0 (kinda)
6 your lips 0 samlet 0
7 there honey 0
8 you're gonna 0
9 your mean 0 (æ)

10 your heart 0 1 faster 1
11 heart 0 2 disaster 1
12 heart 0 samlet 2
13 faster 0
14 flirting 0
15 disaster 0
16 your mean 0
17 there honey 0
18 you're looking 0
19 your mean 0

samlet 0

(t)
1 parting 1

(beating)
2 flirting 1
3 pretty 1
4 pity 1

samlet 4

(ng)
1 stomping 1
2 parting 1
3 loving 1

(beating)
4 flirting 1
5 loving 1
6 looking 0
7 loving 1

samlet 6
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Living Doll (1959)
Bilag 2d

(r) (ng) fortsat
1 her just 1 25 living 1
2 her hair 1 26 living 1
3 hair 0 27 roving 1
4 her just 1 28 walking 1
5 her hair 1 29 talking 1
6 hair 0 30 living 1
7 her just 1 samlet 30

samlet 5

(ai)
(t) 1 crying 0

1 satisfies 1 2 eye 0
1 satisfies 1 3 why 0
1 satisfies 1 4 satisfies 0

samlet 3 5 crying 0
6 eye 0
7 why 0

(ng) 8 satisfies 0
1 crying 1 9 crying 0
2 talking 1 10 eye 0
3 sleeping 1 11 why 0
4 walking 1 12 satisfies 0
5 living 1 samlet 0
6 living 1
7 roving 1
8 walking 1 BATH-ord
9 talking 1 0

10 living 1
11 crying 1
12 talking 1
13 sleeping 1
14 walking 1
15 living 1
16 living 1
17 roving 1
18 walking 1
19 talking 1
20 living 1
21 crying 1
22 talking 1
23 sleeping 1
24 walking 1

(fortsættes)
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Travellin' Light (1959)
Bilag 2e

(r) (æ)
1 heart 0 BATH-ord

samlet 0 1 fast 1
2 can't 1
3 can't 1

(t) 4 can't 1
1 at all 1 samlet 4
2 at all 1

samlet 2

(ng)
1 travelling 1
2 touching 1
3 travelling 1
4 travelling 1
5 nothing 1
6 carrying 1
7 nothing 1
8 travelling 1
9 travelling 1

10 nothing 1
11 carrying 1
12 nothing 1
13 travelling 1

samlet 13

(ai)
1 light 0
2 light 0
3 tonight 0
4 eyes 0
5 paradise 0
6 light 0
7 light 0
8 tonight 0
9 eyes 0

10 paradise 0
11 light 0
12 tonight 0

samlet 0
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In the Past (1969)
Bilag 3a

(r)
1 her so 0
2 more than 0
3 ever know 0
4 more than 0
5 her hair 0
6 hair like 0
7 or start 0
8 start 0
9 darling 0

10 her 0
11 her there 0
12 there 0

samlet 0

(t)
0

(ng)
1 darling 1
2 coming 1
3 coming 1
4 coming 1

samlet 4

(ai)
1 cry 1
2 like 0
3 eyes 0
4 cry 1
5 sigh 1
6 cry 1
7 why 1
8 eyes 0
9 visualise 0

10 cry 1
samlet 6

(æ)
1 past 1
2 past 1
3 past 1
4 past 1
5 past 1

samlet 5

55



Will You Still Love Me Tomorrow (1969)
Bilag 3b

(r)
1 you're mine 0
2 your love 0
3 treasure 0
4 or just 0
5 pleasure 0
6 your sighs 0
7 words 0
8 heart 0
9 morning 0

10 your love 0
11 girl 1
12 girl 1

samlet 2

(t)
0

(ng)
1 lasting 0
2 morning 1

samlet 1

(ai)
1 tonight 0
2 mine 0
3 tonight 0
4 light 0
5 eyes 0
6 tonight 0
7 sighs 0
8 tonight 0
9 night 1

10 like 1
samlet 2

(æ)
1 lasting 1
2 ask 1
3 ask 1

samlet 3
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You'll Want Me (1969)
Bilag 3c

(r)
1 are you 0
2 grow longer 0
3 linger 0
4 there 0
5 care 0
6 are you 0
7 were near 0
8 near 0
9 tear soft 0

10 heart 0
11 before 0
12 before 0
13 are you 0

samlet 0

(t)
0

(ng)
1 feeling 0
2 loving 0
3 loving 0
4 feeling 0
5 loving 0
6 feeling 0

samlet 0

(ai)
1 smile 0
2 smile 0

samlet 0

(æ)
0
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I'm Not Getting Married (1969)
Bilag 3d

(r) (ai)
1 there's 0 1 springtime 1
2 girl 0 2 buy 0
3 younger than 0 3 kind 0
4 heart 0 4 kind 0
5 never getting 0 5 eyes 0
6 never getting 0 6 crying 0
7 for places 0 7 realise 0
8 tired 0 8 time 1
9 her 0 9 goodbye 0

10 her ma 0 10 kind 0
11 never getting 0 11 wide 0
12 girl 0 12 tired 0
13 bachelor for 0 13 wife 0
14 for life 0 14 life 1

samlet 0 samlet 3

(t) (æ)
1 getting 1 1 can't 1
2 getting 1 samlet 1
3 getting 1
4 getting 1
5 getting 1
6 getting 1

samlet 6

(ng)
1 getting 1
2 getting 1
3 marrying 1
4 marrying 1
5 crying 1
6 getting 1
7 getting 1
8 marrying 1
9 getting 1

10 getting 1
samlet 10
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London's Not Too Far (1969)
Bilag 3e

(r) (æ)
1 mirror brush 0 0
2 far 0
3 heard 0
4 neigbours 0
5 her heart 0
6 heart 0
7 never done 0
8 before 0
9 her now 0

10 door 0
11 her mom 0
12 herself 0
13 her way 0
14 far 0
15 heard 0
16 neigbours 0
17 her to 0
18 where he 0
19 sure to 0
20 far 0
21 heard 0
22 neighbours 0
23 dark 0
24 perhaps 0
25 you're five 0
26 years 0

samlet 0

(t)
0

(ng)
1 walking 0
2 calling 0

samlet 0

(ai)
1 goodbye 0
2 time 1
3 light 0
4 like 0
5 die 0
6 cry 1
7 outside 0
8 night 0
9 bright 0

10 five 0
samlet 2
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Miss You Nights (1975)
Bilag 4a

(r) (ai)
1 for company 0 1 times 0
2 are the 0 2 times 0
3 southward 0 3 crying 0
4 burning 0 4 nights 0
5 your place 0 5 midnight 0
6 warm 0 6 diamonds 0
7 surely 0 7 lie 0
8 your face 0 8 eye 0
9 they're the 0 9 nights 0

10 rather sell 0 10 likely 0
11 affair 0 11 light 0
12 windward 0 12 buys 0
13 for my 0 13 pride 0
14 are the 0 14 behind 0
15 your surrender 0 15 arrives 0
16 surrender 0 16 nights 0
17 remembered 0 17 time 0
18 are the 0 18 nights 0

samlet 0 samlet 0

(t) (æ)
0 1 rather 1

samlet 1
(ng)

1 crying 0
2 burning 0
3 thinking 1
4 going 0
5 looking 1
6 killing 0

samlet 2
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Devil Woman (1976)
Bilag 4d

(r) (ai)
1 door 0 1 eyes 0
2 your mystical 0 2 mind 1
3 future the 0 3 mind 1
4 her mind 0 4 behind 1
5 beware the 0 5 lines 0
6 her mind 0 6 eyes 0
7 beware the 0 7 mind 1
8 your finger 0 8 night 0
9 finger 0 9 trying 0

10 your hand 0 10 feminine 0
11 dark 0 11 eyes 0
12 stranger 0 samlet 4
13 offered 0
14 floor 0 (æ)
15 wondered 0 1 answering 1
16 there for 0 2 past 1
17 for 0 3 cast 1
18 her mind 0 4 past 1
19 beware the 0 5 fast 1
20 her mind 0 samlet 5
21 beware the 0
22 careful 0
23 neighbourhood 0
24 haIr 0
25 her feminine 0
26 future the 0
27 better get 0
28 there fast 0
29 her mind 0
30 beware the 0
31 her mind 0
32 beware the 0

samlet 0

(t)
1 better 1

samlet 1

(ng)
1 nothing 1
2 answering 1
3 showing 1
4 giving 1
5 trying 1
6 showing 1

samlet 6
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I Can't Ask for Anymore Than You (1976)
Bilag 4c

(r)
1 girl 1
2 girl 1
3 word 0
4 for 0
5 more than 0
6 you're my 0
7 girl 1
8 world 1
9 word 0

10 for 0
11 more than 0
12 more 0
13 for 0
14 your man 0
15 word 0
16 for 0
17 more than 0

samlet 4

(t)
0

(ng)
1 everything 1
2 looking 1

samlet 2

(ai)
1 time 1
2 mind 1
3 like 0
4 cry 1

samlet 3

(æ)
1 asked 1
2 ask 1
3 asked 1
4 ask 1
5 asked 1
6 ask 1

samlet 6
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Such Is the Mystery (1976)
Bilag 4d

(r) (ng)
1 are hard 0 1 finding 0
2 hard 0 2 finding 0
3 here for 0 3 asking 0
4 our pleasure 0 4 finding 0
5 pleasure 1 samlet 0
6 treasure 0
7 your company 0 (ai)
8 for you 0 1 life 0
9 world 1 2 by 1

10 for free 0 3 finding 0
11 there's 0 4 finding 0
12 more that 0 5 butterfly 0
13 for 0 6 sky 1
14 answer 0 7 life 0
15 where will 0 8 finding 0
16 for him 0 samlet 2
17 for me 0
18 for such 0 (æ)
19 for granted 0 1 ask 1
20 here 0 2 half 1
21 were they 0 3 halfway 1
22 answer be 0 4 ask 1
23 for you 0 5 granted 1
24 world 0 6 planted 1
25 for free 0 7 answer 1
26 there's 0 8 ask 1
27 more that 0 9 half 1
28 for 0 10 halfway 1
29 answer 0 11 answer 1
30 butterfly 0 12 grass 1
31 forever 0 13 asking 1
32 answers 0 14 answers 1
33 never come 0 15 ask 1
34 for such 0 16 half 1
35 for you 0 17 halfway 1
36 world 0 18 answer 1
37 for free 0 samlet 18
38 there's 0
39 more that 0
40 for 0
41 answer 0

samlet 2

(t)
1 butterfly 1

samlet 1
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You've Got to Give Me All Your Lovin' (1976)
Bilag 4e

(r) (ai)
1 your loving 0 1 like 0
2 your loving 0 2 like 0
3 part 0 3 satisfy 1
4 flower needs 0 4 night 0
5 winter needs 0 5 right 0
6 you're the 0 6 sight 0
7 here to 0 7 mind 0
8 you're the 0 8 time 0
9 your love 0 9 by 1

10 your loving 0 10 might 1
11 part 0 11 find 1
12 you're the 0 12 smile 0
13 there's 0 13 style 1
14 certain 0 14 miles 1
15 your smile 0 samlet 6
16 sure got 0
17 part 0 (æ)

samlet 0 0

(t)
1 satisfy 1
2 waiting 1
3 certain 1

samlet 3

(ng)
1 loving 1
2 nothing 1
3 loving 1
4 feeling 1
5 feeling 1
6 loving 1
7 nothing 1
8 waiting 1
9 nothing 1

samlet 9
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Misunderstood Man (1995)
Bilag 5a

(r) (ng)
1 worshipped 0 1 meaning 0
2 rehearsed 0 2 remaining 0
3 for meaning 0 samlet 0
4 heart 0
5 falters 1 (ai)
6 or what 0 1 why 1
7 are the 0 2 by 0
8 matter 0 3 time 0
9 are the 0 4 life 0

10 they're laid 1 5 inspires 0
11 here before 1 6 lies 0
12 before you 1 7 time 0
13 incarnate 0 8 time 0
14 misunderstood 0 samlet 1
15 incarnate 0
16 misunderstood 0 (æ)
17 shortage 0 BATH-ord
18 detractors 0 0
19 air their 0
20 their noisy 1
21 inspires 0
22 lover takes 0
23 aware that 0
24 bares 0
25 are the 0
26 matter 0
27 are the 0
28 they're laid 1

29 here before 1

30 before you 0

31 incarnate 0
32 misunderstood 0
33 are the 0
34 matter 0
35 they're laid 1
36 here before 1
37 before you 0

samlet 9

(t)
1 little 1
2 matter 1
3 motives 1
4 shortage 1
5 matter 1
6 matter 1

samlet 6
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Had to Be (1995)
Bilag 5b

(r)
1 for doubt 0
2 her loose 0
3 world 1
4 where the 0
5 more 0
6 for whatever 0
7 whatever comes 1
8 herself 0
9 for we 0

10 deserve 1
11 your nerve 0
12 nerve 0
13 your soul 0
14 spark 0
15 we're fools 1
16 ourselves 0
17 we're fools 1
18 ourselves 0

samlet 5

(t)
1 at all 1

samlet 1

(ng)
1 seeing 0
2 nothing 0
3 falling 0

samlet 0

(ai)
1 decide 0
2 dried 0
3 why 1
4 shine 0
5 fine 0
6 smile 1
7 while 0

samlet 2

BATH-ord
0
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I Do Not Love You Isabella (1995)
Bilag 5c

(r)
1 never have 0
2 never will 1
3 saunter through 0
4 or life 0
5 here 0
6 lovers' 0
7 our way 0
8 clear 0
9 dark 0

10 internal 1
11 wars 1
12 never heed 0
13 disturb 0
14 yourself 0
15 never have 0
16 never will 1
17 saunter through 0
18 or life 0

samlet 4

(t)
1 battle 0

samlet 0

(ng)
1 reasoning 0
2 reasoning 0

samlet 0

(ai)
1 high 0
2 find 0
3 life 0
4 time 0
5 decide 0
6 high 0
7 find 0
8 life 0

samlet 0

(æ)
1 last 1

samlet 1
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Be with Me Always (1995)
Bilag 5d

(r) (ai)
1 torment 1 1 find 0
2 never to 0 2 kind 0
3 comfort 0 3 lies 0
4 her lies 0 4 life 0
5 her back 0 5 disguise 0
6 are words 0 6 justifies 0
7 words 1 7 lies 0
8 words 1 8 night 0
9 her would 1 9 aside 0

10 suffered 1 10 crying 0
11 heart 0 11 disguise 0
12 form 1 12 justifies 0
13 or take 0 13 lies 0
14 learn 1 14 lies 0
15 learn 1 samlet 0
16 your sin 0
17 protector_ 0 (æ)
18 there to 1 1 casting 1
19 or disguise 0 samlet 1
20 despair_ 1
21 learn 1
22 here comes 0
23 hear the 0
24 form 1
25 or take 0
26 learn 1
27 learn 1
28 your sin 0
29 despair_ 0
30 your lies 0

samlet 14

(t)
0

(ng)
1 nothing 0
2 unrelenting 0
3 casting 0
4 crying 0
5 nothing 0

samlet 0
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Marked with Death (1995)
Bilag 5e

(r) (t)
1 bear this 0 0
2 survive 0
3 your madness 0 (ng)
4 for your 0 1 blaming 1
5 your demons 0 2 growing 0
6 for your 0 3 blaming 1
7 your death 1 4 growing 0
8 are marked 0 5 destroying 0
9 marked 0 6 growing 0

10 your cruel 0 samlet 2
11 deserve 0
12 your final 0 (ai)
13 or kiss 0 1 survive 0
14 poor wasted 0 2 arrive 0
15 lover's 0 3 while 0
16 comfort 1 4 by 0
17 yourself 0 5 lies 0
18 yours 0 6 final 0
19 infernal 0 7 despise 0
20 misfortune 0 8 eyes 0
21 your heartless 0 9 while 0
22 heartless 0 10 life 0
23 for your 0 11 knife 0
24 your devils 0 12 eyes 0
25 for your 0 13 life 0
26 your death 1 14 eyes 0
27 marked 0 15 life 0
28 for life 0 samlet 0
29 poor wasted 0
30 lover's 0 (æ)
31 comfort 0 0
32 are marked 0
33 marked 0
34 heart 0
35 forgive 0
36 for the 0
37 murderous 0
38 part 1
39 your love 0
40 your life 0
41 poor wasted 0
42 lover's 0
43 comfort 0
44 marked 0
45 for life 0
46 are marked 0
47 marked 0

samlet 4
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Somethin' Is Goin' On (2004)
Bilag 6a

(r) (ai)
1 there's 0 1 smile 0
2 covert 0 2 light 0
3 girl 1 3 eyes 0
4 our time 0 4 lie 0
5 you're wrong 0 5 why 0
6 heart 0 6 time 0
7 your name 0 7 tried 0
8 turn 0 8 lies 0
9 girl 0 9 why 0

10 our time 0 10 time 0
11 you're wrong 0 11 lies 0
12 girl 1 12 why 0
13 work 0 13 why 0
14 you're wrong 0 14 time 0
15 girl 1 samlet 0
16 our time 0

samlet 3 (æ)
can't 1

(t) samlet 1
1 written 1

samlet 1

(ng)
1 saying 1
2 something 1
3 going 1
4 saying 1
5 something 1
6 going 1
7 something 1
8 going 1
9 something 1

10 going 1
11 saying 1

samlet 11
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I Cannot Give You My Love (2004)
Bilag 6b

(r) (ng)
1 never seem 0 1 something 0
2 never do 0 2 trying 1
3 never be 0 3 everything 0
4 hurt 0 4 everything 0
5 forgive 0 5 nothing 0
6 matter how 0 6 nothing 0
7 your world 0 7 everything 0
8 world 0 8 everything 0
9 matter how 0 9 everything 0

10 far you 0 samlet 1
11 apart 0
12 heart 0 (ai)
13 rather be 0 1 trying 0
14 understand 0 2 life 0
15 butterfly 0 3 inside 1
16 journey's 0 4 cry 0
17 are here 0 5 like 0
18 here today 0 6 lie 0
19 your friend 0 7 fly 0
20 are the 0 8 try 1
21 other 0 9 fly 0
22 never let 0 10 butterfly 0
23 matter how 0 11 die 0
24 roar 0 12 cry 0
25 more 0 13 like 0
26 rather see 0 14 lie 0
27 understand 0 15 fly 0
28 matter how 0 16 try 0
29 your world 0 17 fly 0
30 world 0 18 butterfly 0
31 matter how 0 19 fly 0
32 far you 0 samlet 2
33 butterfly 0

samlet 0 (æ)
1 rather 1

(t) 2 rather 1
1 matter 1 samlet 2
2 matter 1
3 butterfly 1
4 matter 1
5 matter 1
6 matter 1
7 butterfly 1

samlet 7
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What Car (2004)
Bilag 6c

(r) (ai)
1 there were 0 1 drive 0
2 were car 0 2 lights 0
3 car keys 0 samlet 0
4 here to 0
5 were yellow 0 (æ)
6 were through 0 1 ask 1
7 car 1 2 asking 1
8 girl 1 3 ask 1
9 kerb 1 4 ask 1

10 are you 0 samlet 4
11 never left 0
12 dare you 0
13 better move 0
14 morning 0
15 certain 0
16 there's 0
17 ignore 0
18 car 0
19 girl 1
20 kerb 0
21 are you 0
22 never left 0
23 dare you 0
24 car 0
25 girl 1
26 kerb 0
27 are you 0
28 never left 0
29 dare you 0

samlet 5

(t)
1 sitting 1
2 better 1
3 certain 1

samlet 3

(ng)
1 sitting 1
2 screaming 1
3 talking 1
4 morning 1
5 asking 1
6 missing 1
7 running 1
8 talking 1
9 sticking 1

10 talking 1
samlet 10
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A Thousand Miles to Go (2004)
Bilag 6d

(r) (ng)
1 there's 0 1 moving 1
2 your past 0 2 moving 1
3 nowhere near 0 3 moving 1
4 near the 0 4 moving 1
5 future 0 5 getting 1
6 there fast 0 6 getting 1
7 Albuquerque 1 7 getting 1
8 you're still 0 8 moving 1
9 near 0 9 heading 1

10 are closer 0 10 driving 1
11 closer than 0 11 heading 1
12 appear 1 12 heading 1
13 there 0 13 getting 1
14 there's 0 14 getting 1
15 your memory 0 samlet 14
16 somewhere down 0
17 tears 1 (ai)
18 girl 1 1 time 1
19 you're like 0 2 like 1
20 you're gone 0 3 cried 0
21 water 0 4 miles 0
22 there's 0 5 miles 0
23 for Mexico 0 6 life 0
24 for long 0 7 like 1
25 there 0 8 highway 0
26 there's 0 9 sometimes 1
27 your memory 0 10 like 0
28 somewhere down 0 11 drive 0
29 tears 1 12 cried 0
30 there 0 13 miles 0
31 there's 0 14 miles 0
32 your memory 0 15 cried 0
33 somewhere down 0 16 miles 0
34 tears 1 17 driving 1
35 there 0 18 highway 0
36 there fast 0 19 drive 0

samlet 6 20 right 0
samlet 5

(t)
1 getting 1 (æ)
2 water 1 1 past 1
3 getting 1 2 fast 1
4 getting 1 3 passed 1
5 getting 1 4 can't 1
6 getting 1 5 fast 1

samle 6 6 fast 1
7 past 1

samlet 7
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I Will Not Be a Mistake (2004)
Bilag 6e

(r) (ai)

1 turn 0 1 minds 0
2 our minds 0 2 slightest 0
3 harm 0 3 life 0
4 our feelings 0 4 smile 0
5 or something 0 5 night 0
6 forget 0 6 goodbye 1
7 your life 0 7 sometimes 0
8 heart 0 8 collide 0
9 never say 0 9 slightest 0

10 hearts 0 10 life 0
11 were foolish 0 11 smile 0
12 or something 0 12 night 0
13 forget 0 13 slightest 0
14 your life 0 14 life 0
15 heart 0 15 smile 0
16 your life 0 16 night 0
17 heart 0 17 nights 0
18 you're just 0 samlet 1
19 remember_ 0
20 after you 0 (æ)

samlet 0 1 passes 1
2 chance 1

(t) 3 passes 1
1 slightest 1 4 chance 1
2 slightest 1 5 ask 1
3 slightest 1 6 passes 1

samlet 3 7 chance 1
8 after 1

(ng) samlet 8
1 feelings 1
2 something 0
3 thinking 1
4 something 0
5 thinking 1
6 thinking 1
7 moving 1

samlet 5
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Bilag 7 

Interview (1. april 1961) 
 
Interviewer: Cliff what sort of tour did you have? 

CR: oh well I can honestly say it's been probably the most pleasurable one we've had for 

some time – mainly because um – not just the audiences but also because we've had a 

few hours off and we've been swimming and sunbathing and things 

 

Interviewer: Wasn't there a colour bar in some of the theatres you were playing? 

CR: most of them yes – um – we played to Europeans only – but when we found out that 

we weren't playing to non-Europeans we did ask if we could do a couple of charities and 

they fixed one at Cape Town and one at Salisbury – and Port Elizabeth we played to a 

mixed audience – they didn't mind there 

 

Interviewer: What sort of audiences did the coloured people make? 

CR: oh it was an experience we can't forget – it's – in Cape Town they were fairly fairly 

normal but they they sort of don't applaud – they they cheer like mad and wave their 

arms and dance about and stop and wait for the next number 

 

Interviewer: Would you like to have sung to more of them than you did? 

CR: I think it would have been fair – a little bit more fair – if we could have done a few 

more shows for the non-Europeans because as it happens there are ten million non-

Europeans and only three million whites 

 

Kilde: The Newsreels of Cliff Richard 1961-1978, på His Land [DVD] (2003). 
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Bilag 8 

Severn-Wash-linjen 
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Bilag 9 

Diskografi 

Move It (1958) 
High Class Baby (1958) 
Mean Streak (1959) 
Living Doll (1959) 
Travellin' Light (1959) 

Fra Cliff Richard, The Singles Collection [CD 1], EMI Records Ltd. (2002). 7243 5 37551 2 6 
 

In The Past (1969) 
Will You Love Me Tomorrow? (1969) 
You'll Want Me (1969) 
I'm Not Getting Married (1969) 
London's Not Too Far (1969) 
 
Fra Cliff Richard, Sincerely [CD], EMI Records Ltd. (2004). 7243 4 73402 2 2. 
 

Miss You Nights (1975) 
Devil Woman (1976) 
I Can't Ask for Anymore Than You (1976) 
You've Got to Give Me All Your Lovin' (1976) 
Such Is the Mystery (1976) 

Fra Cliff Richard, I'm Nearly Famous [CD], EMI Records Ltd. (2001). 7243 5 33114 2 1. 

 
Misunderstood Man (1995) 
Had to Be (1995) 
I Do Not Love You Isabella (1995) 
Marked with Death (1995) 
Be With Me Always (1995) 
 
Fra Cliff Richard, Songs From Heathcliff [CD], EMI Records Ltd. (1995). 7243 8 35762 2 7. 

 
Somethin' Is Goin' On (2004) 
A Thousand Miles to Go (2004) 
 I Will Not Be a Mistake (2004) 
I Cannot Give You My Love (2004) 
What Car (2004) 
 
Fra Cliff Richard, Something's Goin' On [CD], Decca Music Group Limited. (2004). 475 6408. 
 

Heathcliff-dialog (1996) 
 
Fra Cliff Richard, Heathcliff Live [2-CD], EMI Records Ltd. (1996). 7243 8 54768 2 2. 
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