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Skriva som vi talar?
Av Sture Allén

Det drog ihop sig till val 1968. Frågan om andrakammarparlamentarismen stod i förgrunden. Här är ett brottstycke
ur ett telefonväktarprogram. Den första repliken är programledarens.
B: Om ni följer författningen, var kommer då den här 50-procentiga...
E: (kort och bestämt) Nä, alltså, nä, det är ett tillmötesgående
mot de borgerliga kraven för att man skall på enklare sätt skall
kunna skapa förviss ... visshet om att (med sjunkande, gravlik
stämma) det är omöjligt för att föra en socialdemokratisk politik.
Det är riktigt. Det är tillmötesgående som ... som har missuppfattats men som ... som ... ehh
B: På vad sätt är det ett tillmötesgående?
E: Jo, därför att det är ju ett mycket (med lätt skratt) enklare sätt
att beräkna det här. (undervisande) Alltså det är ju så här (paus,
därefter förtjust skratt) Ja, det är ju mitt favoritämne som ... som
hr Borgström nu lockat in på här.
B: Ja, det går bra, bara fortsätt.
E: Ja, ha, ha (mer hjärtligt skratt).

B: (hjärtiöst) Bara fortsätt. Det är mitt favoritämne också.
E: (låter sig ej bekommna) Var ... var bor hr Borgström. 1 Stockholm?
B: 1 Halmstad.
E: Ojojojoj ... Och där som jag är på somrarna ... (hjälplöst)
men varför kunde vi inte ha gjort upp det här där då. Alltså, jag
vill kort och gott säga följande. Vi har tyvärr (skratt) ett ett ett
valsystem som gör att de borgerliga sannolikt blir överrepresenterade i andra kammaren.
B: Ett ögonblick där. Är inte socialdemokraterna också överrepresenterade där?
E: Inte i andra ... jo, alltså men inte ... inte ... borgerligheten

räknar ju alltid (skratt) som om det skulle finnas ett block ... ett
socialistiskt block såväl som ett borgerligt block
B: Ja, och det gör ju inte hr Erlander, va?

Samtalet mellan dåvarande statsministern Erlander och
den skeptiske hr Borgström från Halmstad fördes sex
dagar före valet. Det återgavs i Dagens Nyheter den 12
september under rubriken Vi träffas vid Laxvik.
Det är en van talare vi möter i huvudpersonen. Likväl
talspråkär meningsbyggnaden med alla sina lösa ändar
hg. Inget ont i det i och för sig, men är det så vi skall
skriva? Postverkets reklamkampanj Skriv som du talar kan
uppfattas så.
"Han ä ssäja fösjikti" är en replik ur dagligt tal som
jag har lagt på minnet, mest på grund av det förlängda s-et.
"Han e så säja fösikti" kunde vara en återgivning av ett
annat belägg på uttrycket. Eller "Han är so at säja försiktig" eller rentav "Han är så att säga försiktig". Skall man
ta slagordet på orden, ger det oss en stavningsväxling åt
det här hållet. En sådan skulle vara mycket opraktisk.
Argumenten för den bedömningen har blivit många, sedan
parollen fördes fram i stavningsdiskussionen för några
hundra år sedan. En del av dem tas upp i min uppsats
Stavning 1973.
Konsekvenserna är fler. De gäller ju inte bara struktur
utan också stil och stringens. Därtill kommer i själva verket att det är principiellt omöjligt att skriva som man
talar. Orsakerna ligger i de båda kommunikationssituationernas olikhet och i de båda uttrycksmediernas olikhet.
Detta är välbekant för språkvetare. Ett sätt att få frågan
belyst utöver vad det inledande exemplet ger är att tänka
igenom vad en paroll Tala som du skriver skulle innebära.
Det står med andra ord klart att postverket inte menar
vad slagordet säger. Det är fråga om en vinkhing. Enligt
Carl-Otto Ohm vid postverkets marknadsavdelning, där
ansvaret ligger, förstår 95 % av svenska folket att det förhåller sig så. Han gjorde skattningen vid den språkvårds2

konferens som arbetsgruppen för språkvårdssamverkan anordnade i mars 1978. Om vi leker med procenttalet, finner
vi att 400 000 svenskar lämnas åt sitt öde. Den fråga som
främst anmäler sig är emellertid, vad som föranleder postverket att på egen hand göra denna stora satsning under
denna paroll.

Motiveringar
Vi kommer in på olika sätt att motivera insatser på språkvårdens område. Det finns en grupp motiveringar som jag
kunde tänka mig att sammanfatta som språkvetenskapliga.
Ett par tar sikte på själva det språkliga mediet. Hit hör i
mångt och mycket purismen (Swedberg, Collinder och
andra). Hit hör också inriktningar som ställer upp äldre
("klassiska") skeden som mönster (Rydqvist). 1 ett vidare
språkvetenskapligt synsätt vidgas den kommunikativa ramen genom att avsändaren också tas med. Man hänvisar
då till språkbruket (Sahlstedt, Leopold). När man så tar
hänsyn också till mottagaren, är man framme vid ändamålsenlighetsprincipen, den funktionella inriktningen. Det
är den som har dominerat tänkandet under de senaste
hundra åren (E. Tegnér d.y., A. Noreen, Wellander osv.).
Vid sidan härav har det vuxit fram en yrkesmässigt
motiverad språkvård. Den svarar mot yrkeslivets behov
att precisera och förenhetliga. Här är det således fråga om
att auktorisera fackspråkliga termer och att fastställa termer i samband med standardisering. En drivkraft har
givetvis varit en strävan att höja effektiviteten. Arbetet
gagnar också undervisningen och förvaltningen, och staten har gått in med ekonomiskt stöd.
Under senare år har också politiska motiveringar förts
fram. Jag bortser då från det politiska inslag som purismen
kan ha. En av de politiska inriktningarna är naturligtvis
demokratismen med honnörsord som jämlikhet och tolerans. Se t.ex. Kari-Hampus Dahlstedts väldokumenterade
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uppsats Demokrati och språkvård 1977. 1 denna anda har
en antibyråkratiutredning tillsatts, och tjänster som språkkonsult har inrättats vid vissa myndigheter. En annan politisk motivering utgår från en samhällsuppfattning av konfrontationstyp. Det samlande ordet är maktspråk. Se t.ex.
volymen med detta namn från 1973 (Pockettidningen R).
1 stort sett varje dokument från myndigheterna uppfattas
i detta fall som ett utslag av förtryck.
För egen del skulle jag vilja lägga till en fjärde huvudtyp. Som humanist är man intresserad av människan som
människa. Språket - människans specifika uttrycksmedel
- får därvid en särskild dignitet. Att tränga in i språket
blir att tränga in i människan. Det blir också angeläget att
dela med sig av den insikt man kan vinna om språket i
dess olika dimensioner. Vad jag vill ange är sålunda en i
djupare mening humanistiskt motiverad språkvård.
Postverket har inte till uppgift att driva någon språkvetenskapligt, politiskt eller humanistiskt motiverad språkvård. Och en yrkesmässigt motiverad språkvård skulle i
dess fall ha gällt posttermer.
Vad vi iakttar är något nytt i språkvårdens historia, en
kommersiellt motiverad språkvård. Det rör sig alltså om
en femte huvudtyp. Bakgrunden är att postverket är
affärsdrivande. Vill man uttrycka saken litet tillspetsat,
kan man säga att kampanj ens slagord Skriv som du talar
i grund och botten är en vinkling av Köp fler frimärken.
Detsamma gäller principiellt de brevställare som postverket tidigare har producerat. Jag vill inte alls förneka att
det dessutom finns ett intresse för språkfrågan inom postverket.

Program
Behöver en kommersiellt motiverad språkvård vara av
ondo? Naturligtvis inte. All verklig hjälp är välkommen.
Vad det hänger på är hur budskapet uppfattas. Tittar man
4

närmare på postverkets material, finner man den alternativa formuleringen "utrota krångelsvenskan". Om det budskapet går fram, har kampanjen inte varit förgäves.
Här måste dock en kommentar göras. Det framgår av
arbetshäftet för skolan, att krångeisvenskan utan reservation sätts lika med det officiella språket. Detta är en alltför
grov generalisering i maktspråksanda. Det finns ingen anledning att utrota det officiella språket i de växande delar
som redan har en enkel och lättillgänglig prägel. Här borde
man i stället satsa på uppmuntrande tillrop.
Att få myndigheterna att skriva enkelt och rakt på sak
har länge varit en central uppgift för Svenska språknämnden. Några exempel på skrifter är Erik Wellanders Kommittésvenska 1950, promemorian Språket i lagar och andra
författningar 1967, som bär Bertil Moldes signatur, och
Bertil Moldes och Margareta Westmans Offentlig svenska
- en textbok 1975.
Det som saknar motstycke i detta långvariga arbete är
den aktuella kampanjens format. Det hänger självklart
ihop med den kommersiella bakgrunden. För språknämnden måste detta vara en tankeställare. Näst efter frågan
om språkvårdens teoretiska underlag är frågan om språkvårdens kanaler den viktigaste enligt mitt sätt att se.
När kampanjen har klingat ut, vad kan man då vänta
finns kvar i språkbrukarnas medvetande? Det bästa tipset
måste vara: rätt och slätt slagordet Skriv som du talar.
Risken är säkert inte liten att parollen kommer att uppfattas som ett mål för skriftspråket. Att detta som sagt
är principiellt omöjligt är ovidkommande härvidlag.
När jag hade kommit till denna punkt i resonemanget,
dök en artikel av Sven Delblanc med anknytning hit upp i
Dagens Nyheter (1/7 1978): Den goda svenska stilen måste
erövras på nytt. Den har hare, som tager honom. Delblanc
kommer mot slutet in på postverkets kampanj. Artikeln
har intresse i detta sammanhang, därför att den bekräftar
mina misstankar om slagordets roll. För Delblanc är näm5

ligen kampanjen helt enkelt parollen. "Läs affischer och
broschyrer: 'Skriv som du talar!' Men det är just det vi
inte får göra." Som den verksamme språkbrukare han är
tar han fortsättningsvis i med starka ord mot uppmaningen.
Det är dags att sätta in parollen som sådan i ett större
programsammanhang. Jag skulle vilja formulera ett dynamiskt program för skriftspråk med fyra huvudpunkter.
Skriv.
Skriv läsvänligt.
Skriv insiktsfullt.
Skriv uttrycksfullt.

Den första punkten ligger i linje med vad man finner i
skolöverstyrelsens rapport Basfärdigheter i svenska 1975:
det är bättre att skriva vad man tycker och tänker än att
inte skriva alls. Skriv som du talar är inte långt borta. Det
verkligt viktiga är att denna första punkt inte får framställas som slutmålet.
Att skriva läsvänligt innebär flera olika saker. Det är
betydelsefullt att språket är störningsfritt i den meningen
att formen - stavningen, ord- och satsbehandlingen inte drar till sig uppmärksamheten på innehållets bekostnad. Att kunna ansluta sig till en riksgiltig språkform som
successivt utvecklas är från den synpunkten en ovärderlig
tillgång. Det läsvänliga språket måste också vara mottagaranpassat i den meningen att det är effektivt från kommunikationssynpunkt genom att ha en genomskinlig struktur och utnyttja gemensam erfarenhet och kunskap. Skriv
som du talar täcker bara delvis denna huvudpunkt.
Målet är inte nått ändå. Att skriva insiktsfullt innebär
bland annat att inte ta t.ex. annonsörernas och politikernas
språk med alla de semantiska faligroparna för gott och
utan närmare eftertanke göra det till sitt. Här krävs en
djupgående insats i riktning mot höjd språklig medvetenhet. Vi är inne på en verklig kärnfråga. Denna punkt ligger klart över den diskuterade parollens nivå.
Min fjärde huvudpunkt gäller uttrycksfullheten i språen

ket. Att den har stor betydelse för effektiviteten i kommunikationen menar jag är fullt klart. På ett allmänt plan
gäller det här exempelvis åskådlighet i framställningen,
slående exemplifiering, omsorg i ordvalet och finess i uppläggningen. Mera speciellt närmar vi oss här den konstnärliga gestaltningen av språket. Visst finns det uttrycksfullt tal, men Skriv som du talar tar knappast sikte på det.
Sett i hela det nu skisserade programmets perspektiv blir
det tydligt att parollen som den står tenderar att ge ett
intryck av ett alltför torftigt slutmål. Detta skulle även på
ganska kort sikt kunna leda till förfång för vår språkgemenskap.
1 stora drag ligger det alltså till så, att postverket har
gått ut på ett länge bearbetat område, med tidigare oanade
resurser, under en paroll som inbjuder till missförstånd.
Låt oss hoppas att resultatet blir övervägande positivt för
språkbrukarnas del. 1 synnerhet som vi är överens i sak:
vi skall inte skriva som vi talar.
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Rasmus Rasks reformer af islandsk
retskrivning
Av Jakob Benediktsson

Som bekendt var Rasmus Rask lige fra sine unge år styrkt
interesseret i retskrivningsspørgsmål, først og fremmest
med hensyn til den danske ortografi.' 1 betragtning af hans
indgående beskftigelse med islandsk kan det derfor ikke
undre at han allerede tidligt gjorde sig sine tanker om
islandsk retskrivning. Allerede i sin udgave af Björn Halldérssons islandske leksikon (1814) havde han til en vis
grad tillempet forfatterens ortografi til den norm som var
blevet indført i Det islandske litteraturselskabs skrifter (Rit
ess Islenzka Lerdöms-Lista Felags 1781-94) og senere
i bøger udgivet på Island under Magntis Stephensens
egide.
Denne ortografiske norm - om man kan bruge det udtryk - havde sin baggrund i Eggert Ölafssons (d. 1768)
utrykte afhandling om islandsk retskrivning, som blev
spredt i afskrifter og var vel kendt af Litteraturselskabets
ledende personer.2 Seiv om de ikke fuigte Eggert Ölafssons
forslag i alle henseender, var deres ortografi en vsent1ig
forbedring af tidligere århundreders forvirring i trykte
bøger, men den bibeholdt forskellige enkeitheder og inkonsekvenser som måtte falde Rask for brystet ud fra hans
mere systematiske betragtning af sproget. Som eksempler
kan nvnes d for 6, ck for kk, qv for kv, brug af i for
foran vokal, manglende konsekvens i brugen af y og z,
set fra et etymologisk standpunkt.
Rask opfattede henge samtidens islandsk som identisk
med oldislandsk og således som stamsproget for de skandinaviske sprog. Denne opfattelse kommer skarpt til udtryk

i hans første trykte afhandling om islandsk, Vejledning til
det Islandske eller gamle Nordiske Sprog (1811), hvor det
hedder i fortalen (s. XVII): "at Dansken ... kan kaldes
Søster til Svensken, og disse tillige med Frøisk og Norsk
nedstamme fra Modersproget Islandsk, er saa indlysende,
at det ikke trnger til vidtløftige Beviser". Denne anskuelse medførte at hans ortografiske idéer for islandsk
fra først af stilede mod en norm der kunne anvendes for
så vel de gamle tekster som for samtidens islandsk. Resultatet blev en vis sammenblanding af to delvis modstridende
synsmåder: den etymologiske, med støtte i gamle membraners retskrivning, og samtidens islandske udtale. For Rask
var der ikke tale om nogen modsetning, da han med en
vis ret betragtede begge disse sprogtrin som manifestationer af den samme struktur. Med tiden gik det dog mere
og mere op for ham at samtidens islandske udtale havde
fjernet sig så meget fra oldislandsk at der var grund til
at skabe to ortografiske normer, en for oldsproget og en
anden for det moderne sprog, men hans hovedsynspunkt
var og blev at de skulle fjerne sig mindst muligt fra hinanden. Denne opfattelse formuleredes først eksplicit i hans
sidste skrift om oldislandsk (Kortfattet Vejledning til det
oldnordiske eller gamle islandske Sprog, 1832). Denne erkendelse havde imidlertid weret på vej i kengere tid, samtidig med Rasks voksende beskftigelse med de gamle
tekster og sammenligningen med andre sprog.
En direkte anledning til at beskftige sig med islandsk
ortografi fik Rask under sit ophold i Stockholm 1816-1 8,
da han forberedte sine første udgaver af islandske tekster,
begge Eddaer og en antologi af xldre og nyere islandsk
litteratur (Snishorn af fornum og njum norrwnum ritum,
Sth. 1819). B1.a. afskrev han en del tekster til antologien
og til senere brug efter membranen Stockh. Perg. 4o, nr.
7, hvorved han fik førstehånds kendskab til en gammel
membrans retskrivning. At dette har haft sin indflydelse
på hans ortografiske idéer fremgår af at han netop i sine
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islandske breve fra året 1817 lidt efter lidt begynder at
endre sin retskrivning. Således begynder han at skrive j
foran vokal i indlyd i stedet for i, første gang i et brev til
Bjarni Thorsteinsson 27/5 1817; ligeledes begynder han
at skrive 6 i stedet for d, som han brugte tidligere, i et
brev til samme 22/8 1817. 1 dette brev er denne skrivemåde dog ikke konsekvent, idet der snart skrives 6, snart
d. 1 senere islandske breve er 6 imidlertid brugt regelmssigt i overensstemmelse med udtalen. Netop i dette
år begyndte Rask at lade de ovennvnte bøger satte, og
her brugte han for første gang 6 i oldislandske og nyislandske tekster (i Snishorn dog ikke i alle teksterne).
1 sin prisafhandling,5 som også var ved at blive sat i København 1817, brugte han ikke 6 i de islandske eksempler, men
kun i den fonetiske indledning (s. 48 og 58), hvor han opstillede 6 som den "bløde" parallel til kNu var Rask ikke den første til at bruge 6 på tryk i
islandske tekster. Det var allerede sket i Ö. Olavius' udgave
af Njåla 1772 og i et enkelt digt trykt i Hrappsey 1784,°
samt sporadisk i islandske ord i et par latinske skrifter af
J6n ölafsson;7 enkelte forfattere i 1700-tallet, som var fortrolige med gamle håndskrifter havde af og til brugt det i
manuskripter. Men brugen af 6 var ikke blevet fortsat i
den mellemliggende tid, og det blev heller ikke anvendt i
de første skrifter udgivet af det nystiftede islandske litterre selskab (Hi6 islenzka b6kmenntafélag), hvoraf de
første udkom i 1817. Rask havde fået sat igennem at selskabets skrifter blev trykt med latinske typer, men han
havde åbenbart ikke haft nogen videre indflydelse på selve
ortografien, for han kritiserer den gentagne gange i breve
til sine venner i selskabets bestyrelse.8 Det er tydeligt at
navnlig indførelsen af 6 har vakt modstand, eller i det
mindste er blevet anset for unødvendig, både af danskere
og islndere. Således skriver Rasmus Nyerup til Rask 12/6
1817 - rimeligvis i anledning af de ovenfor mevnte eksempler på 6 i prisskriftet, som han agtede at lse korrek-
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tur på: "Thorstensen [: Bjarni Thorsteinsson] og jeg kan
ikke noksom forundre os over, at De ved saadant et underligt Dyr i Vorherres Have, som dette D med Circumfiexer,
vii bestyrke Grundtvig og Riihs i deres kjtterske Formeninger om det islandske Sprogs og Alphabets Nedstammelse fra det Angelsaxiske." Nyerup sigter her formodentlig til Rasks ord i prisskriftet (s. 48), at både b og
findes i angelsaksisk.
Også fra islandsk side kom der indsigelser. Således protesterede Grimur Jönsson mod Rasks ortografiske idéer,
og Sveinbjörn Egilsson, som dengang endnu studerede i
København, skrev et kengere forsvar for at beholde d,
hvori han opstillede bestemte regler for hvornår det skulle
udtales som 5.'° Der er ikke bevaret noget svar fra Rask
til Sveinbjörn Egilsson, men i et kengere brev til Grimur
Jönsson har Rask gjort rede for sine tanker om den islandske retskrivning.1' Rask opstiiler her som hovedregei
at retskrivningen bør rette sig efter udtalen, men den bør
dog følge den måde som oidtidens folk har indført, når
den stemmer overens med sprogets nutidige natur og er
konsekvent. Dette eksemplificeres så med et ret indgående
forsvar for etymologisk brug af y og z, seiv om ingen af
disse bogstaver kengere havde en selvstendig lydvrdi i
samtidens islandsk.
De samme principper ligger til grund for Rasks behandling af retskrivningen i Anvisning till isländskan eller Nordiska fornspråket (Sth. 1818). Her argumenterer han for
en del af sine nye idéer: brugen af 6, j for konsonantisk i,
é for det gamle lange e, som i senere islandsk gik over tu
je;" på samme måde vii han skrive 1, hvor gammeit -i i
endelser er gået over til -ji, f. eks. i former som seli, sill,
qved; endvidere vii han bruge å, hvor et eldre å i senere
sprog er gået over til o (f. eks. vän, vägr, qvän etc.), for i
så tilfrelde "skulle man utan ändring i ortografien på en
gång kunna uttrycka dess ursprungliga och dess nyare
lindrigare uttal" (s. 8). Lignende argumenter gelder for
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é og 1Y Endvidere fastholder Rask den etymologiske skelnen mellem y og i, under henvisning til membranernes
skrivemåde.
Her har vi i en nøddeskal det for omtalte forsøg på at
skabe en ortografisk norm som kunne glde for både oldislandsk og samtidens sprog, seiv om Rask ikke er blind
for udtaleforskellene mellem de to sprogtrin. Men sprogstrukturen er efter hans mening den samme, om end
dette udtryk ikke forekommer i hans tekst. Det er på den
anden side bemrkelsesverdigt at Rask fastholder den oprindelige skelnen mellem y og i, mens han ikke forsøger
at skelne mellem e og x, eller ø og Q. Mellem cc og
skelnede han først mod slutningen af sit liv,14 mellem ø
og 9 aldrig.
Snart efter at Rask vendte tilbage fra sin store rejse tu
orienten (1823) genoptog han sin beskftigelse med oldislandske tekster. Det første skridt var forårsaget af stiftelsen af Oldskriftselskabet. 1 begyndelsen af året 1824 blev
de første forberedende møder afholdt og udgivelsen af
Fornmanna sögur planlagt. Det blev besluttet at udgive
som prøve Jémsvikinga saga efter Rasks afskrift fra 1817
af Stockh. Perg. 4o, nr. 7. Den udkom allerede samme år,
seiv om Oldskriftselskabet først formelt blev stiftet i begyndelsen af 1825, og da med Rask som formand. Der er
således ingen tvivi om at retskrivningen i Oldskriftselskabets udgaver først og fremmest skyldes Rask.
1 det store og hele bygger denne retskrivning på de principper som Rask havde formuleret i Anvisning till Isländskan og brugt allerede i Qrvar-Odds saga i Snishorn, som
var afskrevet efter den samme membran som Jömsvikinga
saga; der havde Rask dog ikke brugt j for konsonantisk i.
1 første bind af Fornmanna sögur skete der yderligere den
endring at der trykkes overalt -kk- for -ck og kv for qv;
ligeledes -st i mediale verbalendelser i stedet for -z, hvor
Jémsvikinga saga havde haft de eldre skrivemåder. 1 ingen
og ;
af disse udgaver skelnes der konsekvent mellem
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i Jåmsvikinga saga forekommer ganske vist nogle eksempler på ce, hvor Rask har fuigt membranens skrivemåde, som imidlertid kun bruger tegnet sporadisk. 1 Fornmanna sögur bruges derimod kun x og ö (for ø og o). Også
Rasks brug af å, é og i er optaget i disse udgaver. Hermed
var der skabt en ny ortografisk norm for udgaver af oldislandske tekster som blev geldende et langt stykke tid
frem over.'5
En stor del af disse principper ville Rask nu forsøge at
få indført i samtidens islandske ortografi. Hertil fik han
en lejlighed da han i 1827 blev vaigt til formand i HiS
islenzka bökmenntafélag i København. Samme år udkom
1. årgang af selskabets nye tidsskrift, Skirnir. Her (s. 8081) er Rasks ti1trdelsestale trykt med hans retskrivning,
dvs, med brug af 5, kk, kv og -st i verbalendelser, samt de
ovenfor anførte vokaltegn, mens den xldre retskrivning
var brugt i den øvrige del af tidsskriftet. 1 Skirnir 1828
gør Rask i sin årsberetning rede for sin ortografi, iser for
brugen af 5. Han fortel1er her at han har ladet foretage
en afstemning blandt selskabets medlemmer om 5 skulle
bruges i dets skrifter - utvivlsomt første men ikke sidste
gang der er foretaget afstemning om islandske retskrivningsproblemer. Resultatet var at 11 stemte for 5, 3 var
imod, mens 6 ville have 5 i selskabets bøger, men ikke i
Skirnir. Redaktøren af Skirnir tilhørte den sidste gruppe,
og derfor bruges 5 ikke i Skirnir 1828-29, undtagen i de
afsnit som Rask selv har skrevet. Men fra og med 1830 fik
Skirnir en ny redaktør, og dermed blev 5 indført i Skirnir,
så vel som i selskabets andre skrifter, og blev brugt der i
eftertiden.
Rasks argumentation for 5 bygger på hans tidligere opstilling af de parallelle rkker af ustemte og stemte lukkelyd og spiranter, som allerede fandtes i prisskriftet og
senere i hans danske retskrivningskere.'6 Denne argumentation overbeviste dog ikke alle umiddelbart. Sveinbjörn
Egilsson opponerede mod Rasks brug af S i et brev af 5/8
13

1828, hvor han hevdede at man lige så godt kunne behøve
et sr1igt tegn for det spirantiske g.'7 Problemet diskuteredes videre i et par breve fra dem begge,18 hvor Sveinbjörn
endte med at erkliere at han ikke ville modstte sig brugen
af 6, og ej heller i alvor foreslå et serligt tegn for spirantisk g, idet han foretrak som det mindste onde at bruge 6,
fremfor at have to nye tegn; teoretisk var han imidlertid
ikke overbevist. 1 det meste brev til Rask begyndte Sveinuden at gøre nogen bemrkbjörn dog seiv at bruge
ning om det, og han fortsatte med det i sine senere breve
indtil Rasks død.
Rask lod sig imidlertid ikke nøje med redegørelsen i
Skirnir. 1 1830 udgav Hi6 islenzka bökmenntafélag hans
Lestrarkver handa heldri manna börnum (en ABC- og
1sebog for bedre folks børn). Heri fremsatte Rask detaljerede regler for retskrivning af samtidens islandsk. Her skal
kun omtales de enkeltheder hvori han afveg fra normen
i Fornmanna sögur.2° Vokaltegnene ä, é og 1 vil Rask beholde i oldislandske tekster, men i samtidens tekster vil
han erstatte ä med o og 1 med ji, i overensstemmelse med
udtalen; é vil han derimod beholde også i nyere sprog. Han
anbefaler at skelne imellem cc og x i oldislandske tekster
og mener at man også kan gøre det i nyere islandsk, ligesom det samme skal ske med y og i; han vil også beholde
z i nyere tekster, for at repnesentere en bortfalden dental
+ s. Ydermere giver Rask nye regler for behandlingen af
den gamle nominativendelse -r. 1 sine tidligere skrifter
ville han beholde den overalt, uden at anerkende svarabhakti-vokalen, som dog havde vret normal i islandsk
siden middelalderen. Her opstiller han en noget spidsfindig
regel om at man skulle skrive -r, undtagen i ord som
göltur, köttur, sonur, hättur etc., dvs, gamle u-stammer,
for at forklare u-omlyden, hvor den kunne finde sted. Endvidere vil han beholde adjektivendelsen -ligr i nyere sprog,
ikke -legur efter udtalen. Endelig har han en teori om at
der findes to slags udtale af ii, hvoraf han vil betegne den
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ene med i, f. eks. pfiki, dfifa, hQn, i modsetning til brCiki,
hCifa, brCin.
Sveinbjörn Egilsson kritiserede visse af disse regler i
et brev af 27/2 1831.21 Han foreslår her at bruge nominativendelsen -ur og adjektivendelsen -legur i moderne
tekster og afviser adskillelsen af e og x som alt for vanskelig for menigmand. Endelig tilbageviser han med rette
Rasks teori om den forskellige udtale af Ci. Rask besvarede
dette brev 4/5 183122 og gav Sveinbjörn ret i de fleste af
hans indvendinger, selv om han forsøgte et svagt forsvar
for nogle af sine tanker. 1 Rasks nste - og sidste - brev
til Sveinbjörn" har han helt opgivet sin modstand imod
endelserne -ur og -legur i moderne tekster. Han opfordrer
Sveinbjörn til selv at skrive en islandsk retskrivningskere,
for, som han siger, agter han ikke "nogensinde at skrive
mer om eller på Islandsk". Og til slut føjer han til: "At
det nyere sprog ikke kan eller bör fordrejes efter det
gamle, ligesålidet som omvendt det gamle efter det ny, behøver jeg ikke at minde Dem om".
Disse ord er i virkeligheden en passende afslutning på
Rasks beskftige1se med islandsk ortografi. Samtidig med
dette brev sendte han sine sidste skrifter om oldislandsk,
Kort fallet Vejledning til det oldnordiske eller gamle islandske Sprog og Oldnordisk Lcsebog til Island. Man skal
1gge mrke til at her er ordet 'oldnordisk' trådt i stedet
for 'islandsk' som betegnelse for det gamle sprog i modstning til moderne islandsk. 1 disse skrifter tager Rask i
virkeligheden konsekvensen af sin langvarige beskeftigelse
med islandsk ved fuldt ud at anerkende nødvendigheden af
to retskrivningsnormer: en for 'oldnordisk', en anden for
senere islandsk. På begge områder blev Rasks indsats af
varig betydning, og selv om visse af hans principper er
blevet forkastet, er hans indflydelse merkbar den dag i
dag.2'
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Fodnoter
1 Se Marie Bjerrum, Rasmus Rasks af handlin ger om det danske
sprog (Kbh. 1959), s. 173-246. Her er også omtalt hovedpunkterne i Rasks reformer af den islandske retskrivning, se isr s.
95 ff. og 244 ff.
2 Se Vilhjålmur P. Gislason, Eggert Ölafsson (Reykjavik 1926),
s. 148-64; Jön Helgason i Saln Fns&fjelagsins VI (Kbh. 1928),
s. 63-65.
3 Breve fra og til Rasmus Rask. (Kbh. 1941-68) 1 236 (herefter
citeret som Breve).
4 Breve 1 256 ff.
5 Undersögelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse (Kbh. 1818).
6 Se Sal n FrnJafjelagsins VI 70.
7 J. Olavius, Syntagma ... de baptismo (Hafni 1770) og Diatribe
de cognatione spirituali (Hafni 1771). 1 ingen af disse skrifter bruges 6 konsekvent.
8 Se f. eks, brev til Bjarni Thorsteinsson 27/5 1817 (IB 94, 4to;
afsnittet udeladt i Breve 1 236); brev til samme 7/9 1817 (trykt
i Timarit Hins islenzka bökmenntafélags 9, s. 75-79); brev tu
samme 29/1 1818 (IB 94, 4to); brev til Grimur Jönsson 17/1
1818 (Ny kgl. sami. 3268 IV, 4to; kopi i TB 94, 4to).
9 Breve 1 243. M. Bjerrums bemrkning (op. cit. s. 95 n. 3) om
Nyerups ord er vildiedende, da han på dette tidspunkt ikke kan
have kendt Rasks angelsaksiske sprogimre eller hans udgave af
Snorra-Edda.
10 Brev fra Grimur Jönsson 9/1 1818 (IB 94, 4to; utrykt); fra Sveinbjörn Egilsson 1/12 1817 (trykt i Breve 1 272-75). Også Jacob
Grimm havde indvendinger, se Breve II 108 f. og Rasks svar
ibid. 11143 f.
11 17/1 1818 (Ny kgl. sam!. 3268 IV, 4to; kopi i 11194, 4o; utrykt).
12 1 sine islandske breve begyndte Rask at skrive 6 allerede i 1813
(se Breve 1 162 ff.) og i prisskriftet anvendte han det konsekvent.
Jfr. M. Bjerrum, op. cit. 97.
13 Jfr. M. Bjerrum, op. cit. 96-98.
14 1 Lestrarkver 1830 og i Kortfattet Vejledning 1832; jfr. M. Bjerrum, op. cit. 245 f.
15 Jfr. F. Hødnebø i Opuscula septentrionalia. Festskrift til o.
Widding (Kbh. 1977), s. 71ff.
16 Jfr. M. Bjerrum, op. cit. 192f.
17 Breve 11212.
18 BreveII2l5-18.
19 Skrevet 1/9 1829 (IB 94, 4o; utrykt).

20 En mere detaljeret oversigt over Rasks retskrivningsregler i
Lestrarkver er givet af Jön Aa1steinn Jénsson i Lingua Islandica - lslenzk tunga 1 (1959), s. 78-79.
21 IB 94, 4to; utrykt.
22 Breve II 255 f. (kun delvis bevaret).
23 Breve II 269-70 (27/9 1832).
24 Om den senere udvikling af islandsk retskrivning se J6n Aalsteinn Jénsson, Ägrip af sögu islenzkrar stafsetningar. Lingua
Islandica - Islenzk tunga 1 (1959), s. 71-119; om den oldnordiske norm jfr. den i note 15 citerede afhandling af F. Hødnebø.
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Objektivitet i nyhetstelegram
en fråga om anföringssatsens placering?
Av Peter Cassirer

Att ordningsföljden mellan innehållselement (led) på den s.k. ytstrukturen i en text kan påverka textens innebörd (dvs, tolkningen
av texten) är det väl ingen som i dag betvivlar. Här ska granskas en
speciell texttyp där detta faktum förefaller att kunna få intressanta
konsekvenser: referat av uttalanden i nyhetstelegrammets eller
notisens form. Jag ska presentera en teori som utgår från att vi alltid informerar om vem sagesmannen är vid ett referat av ett uttalande och att denna information normalt föregår själva anföringen. Vidare uppställer jag hypotesen att avsteg från denna
regel kan få effekt för vad som i vissa sammanhang brukar betecknas som objektivitet och opartiskhet.

Nyhetstelegram och tidningsnotiser är komponerade enligt
vissa mönster. Svaren på frågorna när? var? vem? vad?
och i vissa fall hur? och varför? utgör själva notisen;'
ordningsföljden mellan innehålisleden bestäms av vilka
faktorer som betraktas som viktigast och av kontextuell
förknippning genom element som presupponeras, dvs, är
eller behandlas som redan kända.2 Tids- och platsangivelser
står traditionellt i början av notiser.
En särskild textsort är telegram och notiser i vilka ett
uttalande refereras, dvs. indirekt anföring. Förutom (men
delvis beroende av och samverkande med) syntaktisktkompositionella mönster finns i sådana referat vanligtvis
epistemiska markörer, dvs. angivelser om den refererandes hållning till sanningsvärdet i det refererade.' Sådan
funktion hade ju även i svenskan bruket av konjunktiv i
anföringen, men den har numera i stort sett ersatts av bruket av olika anföringsverb som kan ange den grad av tillförlitlighet som tillmäts uttalandet. En mindre iögonfal18

lande men för den skull inte mindre viktig markör är
emellertid den kompositionella komponenten, framför allt
om anföringsverbet är neutralt, exv. sade etc.
För att referera andras utsagor har talspråket av allt att
döma generaliserat mönstret
A 1 Kalle säger att Lisa ska gå och bada
2 Elin berättade att Oskar hade fått ett/sitt brev
Typen innebär att utsagans epistemiska modus anges mitialt genom att den för uttalandet ansvarige utpekas och
att dess epistemiska status, dvs, graden av tillförlitlighet,
därigenom varierar med en rad kontextuella fenomen och
kan markeras prosodiskt. Anföringssatsen kan placeras
efter anföringen:
B 1 Lisa ska gå och bada. Det säger Kalle.
2 Oskar har fått ett/sitt brev. Det berättade Elin.
Varianten
C 1 Lisa ska/skulle gå och bada, säger Kalle
2 Oskar har fått ett/sitt brev, sa Elin
är sannolikt mindre vanlig i autentiskt talspråk än i stiliserad återgivning av dialog.
Av de tre varianterna förefaller C vara den som minst
ifrågasätter det sagda. B låter sig - kanske mer naturligt
än C - förena med modifierade adverb eller ifrågasättande sats:
B 3 Lisa ska/skulle gå och bada. Det säger Kalle i alla fall
4 — — — — — — — — — — men det tror jag inte.
Det emfatiska upprepandet av anföringen i form av formellt subjekt i efterställd anföringssats möjliggör således
kompletterande epistemiska modifikationer. Naturligt (naturligare?) låter sig sådana foga till normaltypen (A) i
form av en adversativsats:
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A 3 Kalle sa att Lisa ska/skulle gå och bada, men det är
inte sant
4
men det tror jag inte
-----men jag har sett henne...
5
Den typ som ska diskuteras här är en variant av B. Ett
exempel på den hörde jag i en nyhetsuppläsning i TV vid
årsskiftet 1977/78:
D 1 Fredsfärhandlingarna mellan Egypten och Israel har allvarligt
försämrat utsikterna till fred i Mellersta Östern genom den
splittring som uppstått inom Arabvärlden.
Detta sade den sovjetiska partiordföranden Leonid Bresjnev, då
han

Detta telegram är incitamentet till mina funderingar, ty
under uppläsningen fick jag ett starkt och förbryllande intryck av att höra redaktionens egen kommentar och jag
började fundera över vad det kan betyda för opinionsbildningen om anföringen föregår den anföringssats som informerar om att det rör sig om en anföring och vem som
står för påståendet. Hur mycket av det i förstone percipierade innehållet, framfört utan epistemiska restriktioner,
omtolkas i efterhand när det framgår att det rör sig om
ett uttalande av en viss person? Och hur mycket kvarstår,
trots tillägget, som "sant" påstående? En konsekvens blir
frågan huruvida det kan anses objektivt och opartiskt att
referera på detta sätt.
Min hypotes är, att en utsaga generellt tillmäts högre
epistemisk status, alltså högre sanningsvärde, om den följs
av anföringssatsen än om denna föregår anföringen: (1 det
enskilda fallet beror tolkningen givetvis på mottagarens
bedömning av talaren.) Denna hypotes står i samkiang med
resultat i psykologiska undersökningar som visar hur man
bedömer intryck efter tidigare kunskaper och - inte minst
- fördomar.' Vidare är en anföringstyp som D inte känd
i talspråk (sådant jag känner det i vart fall). Den form
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med efterställd anföringssats som förekommer i talad
svenska är B, och denna förekommer troligen endast under vissa kontextuella villkor - kanske inte minst för att
möjliggöra markörer på tvivel som i ex. B 3-4 ovan.
Däremot är D mycket vanlig i TT:s telegram.
Det faktum att anföringen i D 1 förefaller vara ett påstående om världen till dess anföringssatsen klargör att det
i själva verket rör sig om ett påstående om Bresjnev (och
hans påstående om världen) innebär rimligen enligt kända
konversationspostulat7 att lyssnaren antar att den som
refererar uttalandet delar dess värderingar etc. Och sannolikt har denna attityd till följd att innehållet i uttalandet
kommer att betraktas som sant av mottagaren - i vart
fall som mer sannolikt än om han/hon från början fått
vederbörlig information om att det rör sig om ett referat
och om vem som fällt yttrandet.8
Av allt att döma gäller denna hypotes emellertid endast
om anföringen är av en viss minsta längd - en förutsättning som rimligen är betingad av minnesfunktionen. Ju
kortare anföringen är, ju mindre roll spelar det var anföringssatsen placeras, men om anföringen har en viss
minsta längd bör anföringssatsen placeras initialt (vilket
här innefattar också platsen efter plats- och tidsangivelserna) för att missförstånd eller oklarhet ska förebyggas.
Ett eklatant brott mot denna regel förekom i TV 2:s
Rapport den 21juni1978:
Ränteavdragen för villaägare ska begränsas genom något slag av
räntetak; beskattningen på realisationsvinster måste också skärpas.
Dom här förslagen finns enligt vad Rapport erfar med i det bostadspolitiska program som den socialdemokratiska partistyrelsen
lägger fram för kongressen i höst.

(Förutom längden förefaller det faktum att två påståenden följer på varandra utan angivande av sagesmannen
ha viss betydelse.)
Eftersom ingenting nämns till en början om vem som
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står för förslaget utgår man från att det är en instans som
har möjlighet att realisera förslaget - det kan nog anses
som en naturlig följd av konversationspostulatet att man
normalt inte lovar sådant man inte har utsikt att hålla.
Lyssnaren tror således att det är regeringen som ligger
bakom förslaget och blir - om han/hon är det allra
minsta politiskt medveten - allt mer konfunderad. Sambandet mellan anföringens längd och kravet på information om talesmannen förefaller mig övertygande belyst
med detta exempel. Anföring av sådan längd fordrar att
anföringssatsen placeras initialt.
Jag har försökt att pröva hypotesen om att det normala
sättet att meddela en anföring är att placera anföringssatsen initialt och att meddela sagesmannens identitet som
ett av de tre första leden. Likaså har jag givetvis sökt
pröva hållbarheten i huvudhypotesen, nämligen att om så
inte sker missförstånd kan uppstå beträffande anföringens
epistemiska status. Det empiriska experiment som har utförts och som nu ska redovisas förefaller i vart fall kasta
ljus över den första hypotesen.
Fyra grupper har deltagit i ett enkelt minnestest (reproduktionstest): två grupper från vardera studerande i
svenska vid universitetet, gymnasieelever på teknisk linje
14 och i 112 samt elever i högstadiets åk 7 har fått lyssna
till en uppläsning av tre texter, endera "normaltexterna"
NT 1-3 eller "detta sade - texterna" DT 1-3:
NT 1.
Vid onsdagseftermiddagens presentation av Volvos utveckling under det första kvartalet sade volvochefen Pehr Gyllenhammar, att Volvos lönsamhet enligt beräkningarna
kommer att stiga under 1978 jämfört med föregående år,
inte minst beroende på att man ytterligare har rationaliserat lastbilsfabrikationen och dessutom skurit ned produktionen av mindre lönsamma produkter.
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1 en kommentar till de egyptiskt-israeliska fredsförhandungarna sade den sovjetiska partiordföranden Leonid
Bresjnev, att fredsförhandlingarna mellan Egypten och
Israel allvarligt har försämrat utsikterna till fred i Mellersta Östern genom den splittring som uppstått i Arabvärlden.

Universitetskansler Löwbeer sade vid en presskonferens i
går, att genomförandet av högskolereformen på sikt kommer att innebära betydligt ökade möjligheter för stora
delar av svenska folket att erhålla adekvat högskoleutbildning och på detta sätt att medföra en genomgripande
demokratisering av vårt samhälle.
DT1.
Volvos lönsamhet kommer enligt beräkningarna att stiga
under 1978 jämfört med föregående år, inte minst beroende på att man ytterligare har rationaliserat lastbilsfabrikationen och dessutom skurit ned produktionen av
mindre lönsamma produkter.
Detta sade volvochefen Pehr Gyllenhammar då han på
onsdagseftermiddagen presenterade resultatet av koncernens utveckling under första kvartalet.
DT 2.
Fredsförhandlingarna mellan Egypten och Israel har allvarligt försämrat utsikterna till fred i Mellersta Östern
genom den splittring som uppstått inom Arabvärlden.
Detta sade den sovjetiska partiordföranden Leonid Bresjnev då han i går kommenterade de egyptisk-israeliska
fredsförhandlingarna.
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DT3.
Genomförandet av högskolereformen kommer på sikt att
innebära betydligt ökade möjligheter för stora delar av
svenska folket att erhålla adekvat högskoleutbildning och
medför på detta sätt en genomgripande demokratisering
av vårt samhälle.
Detta sade universitetskansler Löwbeer vid en presskonferens igår.
Instruktionen före läsningen var endast att deltagarna
skulle få lyssna till tre nyhetstelegram utan att göra anteckningar. Efter läsningen ombads deltagarna återge telegrammen.
Jag ställde upp följande hypoteser:
Vid återgivandet av "detta sade-texter" skulle angivelsen om vem som var sagesmannen saknas oftare än vid
återgivandet av "normaltexterna" vilket skulle vara
ett indicium på att sagesmannen inte ansågs lika väsentlig i DText som i NText. Detta skulle i sin tur
stödja hypotesen om att anföringen betraktades som
odisputabel sanning i högre grad i DText än NText.
Som verifiering av hypotesen om den normala formen
för en notis av här diskuterad sort skulle gälla om deltagarna återgav DText i NText:s form men inte vice
versa.
Möjligen skulle också själva återgivningen av anföringen förändras på olika sätt beroende av den typ
som deltagarna fått lyssna till.

Testresultat
1 uppställningen avser A varianter av svar där anföringssats och talesman anges initialt (dvs, på första, andra eller
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tredje ledpiats före anföringen); B varianter av "detta
sade"-typen och C återgivningar där enbart själva anföringen förekommer.
Enligt hypoteserna skulle A överväga för NTexterna
medan man kunde räkna med en jämnare fördelning för
DTexterna även om också här A-typen borde överväga.
Studerande i svenska

A

B

C

NT 1 18
NT2 17
NT3 12

1
0
2

2 = 21
3 =20
6 =20

Sa

47

3 11

DT 1
DT2
DT3
Sa

C

A

B

9
9
3

7 7 =23
5 =23
9
6 14 =23

Deltagare
(44)

21 22 26

14 (Medelbetyg i svenska ht 77: 2,96)

NT!
NT2
NT3
Sa

A

B

C

5

3
4
3

3 =13
8=11

6
0

5=13

11 10 16

DT1
DT2
DT3
Sa

A

B

6
7
1

7

C

0=13
0 =12
1 10=12

(26)

5

14 13

10

112 (Medelbetyg i svenska ht 77: 3,08)

NT 1
NT2
NT3
Sa

A

B

C

7
6
3

1
1
0

1 = 9
1 =8
4 =7

16

2

6

A

B

C

8
3
0

3
4
1

7=18
4 =11

A

B

C

DT 1
DT2
DT3

1
1
1

5

6
0

4 = 10
2 =9
7 =8

Sa

3 11 13

(19)

1k 7

NT!
NT2
NT3
Sa

11

5 =6

8 16

A

B

C

DT1
DT2
DT3

4
3
0

9
7
6

3=16

Sa

7 22 12

(34)

5 =15

4=10

Sammanlagt (123)
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Som framgår av siffrorna går resultatet i linje med hypoteserna i vissa avseenden. 1 sammanlagt 26 fall har anföringssats och talesman utelämnats vid återgivandet av
"detta sade-text" i universitetsstuderandenas svar medan
siffran för "normaltexterna" är 11. För 112 gäller samma
proportioner medan förhållandet är det omvända i 14 och
åk 7.
Tendensen att förändra en hörd "detta sade-text" till
"normaltyp" är uttalad hos universitetsstuderandena och
i 14, inte helt ovanlig i åk 7 men endast sporadisk i 112.
Förvånande nog förekommer också omskrivningar från
"normaltyp" till "detta sade-typ", främst i I' och åk 7;
112 och bland de universitetsstuderande förekommer detta
i endast några ströfall. Givetvis leder utfallet härvidlag till
misstanken att tendensen att uppfatta "normaltypen" som
normal är beroende av utbildning och ålder. Det är en
fråga som kan prövas ganska enkelt genom fortsatt testning av samma slag.
Däremot har den centrala frågan huruvida en anförings
epistemiska status är avhängig av placeringen av anföringssatsen inte kunnat besvaras med detta enkla test;
här fordras mer sofistikerade undersökningar. Att kännedomen om sagesmannen är en viktig variabel bekräftas
dock entydigt genom de relativt många C-versionerna av
text 3 oberoende av vilken texttyp som lästs. Det kan
rimligen förklaras av att Löwbeer är en okänd person i
jämförelse med de två som förekommit i föregående texter. (Det bör tilläggas att svar som "någon (på Sö) sa
att . . ." givetvis inte räknas till kategori C.) Några entydiga svar på hypotes 3 finns knappast i materialet.
Även om själva huvudfrågan alltså inte ännu fått sitt
svar förefaller mig dock ingenting peka mot en falsifiering
av hypotesen och allting peka mot att fortsatta undersökningar kommer att kunna bli fruktbara och pragmatiskt
relevanta.
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Noter
inte bara ett
1 Åsa Sahlquist ger i uppsatsen "Kanslisvenska
språkligt problem" (i Björn Karlsson, red., Vad sägs? Nio uppsatser om kommunikation, Lund 1978) en preskriptiv framställning av dessa led i notis.
2 Dessa frågor berörs av Margareta Westman i uppsatsen "Att
skriva en notis" (i Gunnel Källgren, Bengt Sigurd & Margareta
Westman, Tre experiment med text. Stockholm 1977.
3 Jfr Karin Aijmer, Epistemic modal auxiliaries in English. Ms, inst.
för lingvistik, Göteborg. Epistemic modality är en välkänd term i
språkfilosofi - se John Lyons monumentala Semantics kap. 17
(Cambridge etc. 1977) Epistemisk status är en term jag inför här.
4 Enligt muntlig uppgift från FD Rutger Lindahl, som har deltagit
i vissa av undersökningarna kring objektiviteten i Sveriges Radios
nyhetsförmedling, har man använt själva förekomsten av anföringsverb som kriterium, däremot inte skilt mellan kvalitativt
olika sådana, som cxv. säga, anse, hävda, påstå etc.
5 När jag hörde uppläsningen begick jag nybörjarfelet att inte anteckna hela avsnittet ordagrant och lyckades sedermera inte få
fram materialet från Sveriges Radio. Det som här återges är dock
ordagrant. Ur en annan synvinkel - som Margareta Westman
har gjort mig uppmärksam på - hade det varit bra om även de
föregående telegrammens lydelse hade noterats, eftersom det är
tänkbart att lyssnarna kan ställa in sig på en viss typ av nyhetsförmedling. Såvitt jag minns kom emellertid den aktuella typen
helt överraskande i det aktuella Rapport.
6 "The present experimental indicates that, in the retention of
meaning, contextual information (namely the speaker's identity
and probable intentions) may 'override' information from the
actual words used." James V. Wertsch, The influence of listener
perception of the speaker on recognition memory. Journal of
Psycholinguistic Research, Vol. 4, No. 1, 1975 s. 97.
7 H. P. Grice. "Logic and conversation" (i Cole & Morgan, eds.,
Syntax and semantics 3. Speech acts. New York & London 1975).
Se även Lyons 1977 s. 592 ff.
8 Förtroendet för svensk TV är högt: se Bengt Nordströms rapport
"Förtroendet för massmedia", Publik- och programforskning vid
Sveriges Radio (PUB) 26-75/76 s. 20 ff. Jfr Wilson, C. E. &
Howard, D. M., "Public perception of media accuracy". Journalism Quarterly, Spring 1978 s. 73-76, vars undersökningar ger
vid handen att televisionen tillmäts större sanningshalt än andra
medier.
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Färöarna i Norden
Några funderingar kring nordisk språkgemenskap och engelsk-amerikanskt inflytande
Av Ulla Clausén

Sedan gammalt brukar man indela de nordiska språken
i en östnordisk gren omfattande danskan och svenskan
och i en västnordisk omfattande norskan, isländskan och
färöiskan. De västnordiska språken har t.ex. inte i samma
utsträckning som de östnordiska blivit utsatta för främmande, t.ex. tyskt, inflytande. De har bevarat mycket av
sitt ursprungliga ordförråd och har också haft rika möjligheter till nybildning av ord med eget material. Även
vad gäller uttal, ordböjning och syntax skiljer sig de västnordiska språken från de östnordiska. Det norska språket
är dock inte enhetligt - bokmålet står ju nära danskan
medan nynorskan har anknytning till isländskan. Denna
indelning av de nordiska språken har också, som Bertil
Molde påpekat, sitt berättigande endast när man går in
på språkhistoriska frågor men är faktiskt mindre lämplig
med avseende på dagens norska språkförhållanden: norskan borde i dag föras till samma grupp som danskan och
svenskan. (Se Bertil Molde, De nordiska språkens ställning
nuläge, framtidsperspektiv, s. 199 f.) Liksom i danskan
och svenskan finns även i norskan många nyord av engelskamerikanskt ursprung, även sådana som ej fått genomslagskraft i övriga nordiska språk, t.ex. helioterapi 'solbehandling', hovercraft 'svävare'. Man räknar alltså ofta
de skandinaviska språken, svenskan, norskan och danskan,
som en enhet gentemot öspråken i väster, isländskan och
färöiskan.
Språkmän och politiker har länge varit medvetna om att
nya skillnader fortfarande uppstår mellan de nordiska
28

språken. Man har t.ex. med oro observerat att engelskamerikanska ord kan upptas i olika form i de nordiska
språken. Ett exempel härpå som ofta anförs är eng.
computer som i Danmark numera vanligen heter datamat,
i Norge datamaskin och i Sverige dator. Det förtjänar
kanske att påpekas att färöiskan har datamaskina där ursprunget är den äldre danska varianten datamaskine. Dessutom förekommer i färöiskan en ny sammansättning bestående av en inhemsk efterled t61 'verktyg, apparat' och
en förled däta, böjd efter färöiskt mönster, nämligen
ddtut6l. För övrigt används någon gång computari, en anpassad form av eng. och da. computer.
För att motverka splittring och verka för ett vidgat nordiskt språksamarbete hyste man under många år planer på
ett nordiskt språksekretariat. 1 juli 1978 kunde detta sekretariat inrättas. Huvudsyftet med dess verksamhet är att
bevara och förstärka gemenskapen mellan de tre skandinaviska språken. Planerna för färöiskan och isländskan är
betydligt blygsammare; det talas om "angelägna samarbetsuppgifter" (Nordiskt språksekretariat, s. 5). Det är ju
också naturligt att man i språkvårdssamarbetet först och
främst inriktar sig på de centrala skandinaviska språken
som till följd av nära släktskap och parallell språkutveckling utmärks av likartade förhållanden och villkor. Men
varför skulle inte färöiskan (och isländskan) kunna omfattas av denna gemenskap?
Av allt tal om språksplittring och behov av språkvårdssamarbete i Norden kan man kanske förledas att tro att
det bara är fråga om nya skillnader mellan språken. Men
som Bertil Molde har påpekat i De nordiska språkens
ställning - nuläge, framtidsperspektiv (s. 198 f.) är det
faktiskt mycket vanligt att samma engelsk-amerikanska
ord lånas in i både danskan, norskan och svenskan, något
som betraktas som en karakteristisk skillnad gentemot
öspråken i väster: färöiskan och isländskan anses stå utanför den nordiska gemenskapen också i fråga om de främ29

mande orden. Men kanske kan också en sådan strikt uppdelning i många fall ifrågasättas när det gäller dagens
språksituation. Färöiskan och isländskan behöver inte alltid gå sina egna västnordiska vägar.
De västliga öspråken anses i regel ha för litet gemensamt med de skandinaviska språken för att komma med i
en samnordisk ordförteckning. Färöiska och isländska ord
tas möjligen med när man vill understryka skillnaderna i
de nordiska språken och t.ex. visa på de speciella ordbildningsmöjligheter som står de västligaste språken till buds.
Av de gemensamma ordlistor som hittills getts ut av de
nordiska språknämnderna har sålunda endast två omfattat
samtliga nordiska språk. Den ena är "Turistord i Norden.
Dansk-finsk-färöjsk-isländsk-norsk-svensk turistordlista".
Utgivaren anför här ordet turist som ett exempel på den
bristande språkliga överensstämmelsen i Norden och skriver inledningsvis: "Turist kallas i Danmark, Norge och
Sverige den som reser för sitt nöjes skull, och lägger man
till ett i på slutet gäller det också Finland: turisti. På Island
och på Färöarna är han däremot ferl5ama5ur. Exemplet är
intressant, det visar hur Danmark, Norge och Sverige
håller ihop - låt vara kring ett internationellt ord (tourist
på engelska och tyska, touriste på franska, toerist på
nederländska och turista på italienska, portugisiska och
spanska) - att Island och Färöarna tillsammans slår vakt
om det nordiska arvet och att Finland har accepterat det
internationella ordet men gett det en anpassad finsk form"
(s. 3).
Men av ordförteckningen framgår inte att också färöiskan har tagit upp det internationella ordet, nämligen
turistur, som konkurrerar med det inhemska och med isländskan gemensamma fer1ama5ur. 1 min avhandling
"Nyord i färöiskan" (1978) har jag testat 25 språkbrukares
förståelse av och inställning till 25 ordpar (ett inhemskt
och ett främmande ord) och däribland ferllamaiYur turistur. 12 meddelare av 25 föredrog det främmande
30

turistur, och dessutom angav 8 meddelare att turistur var
att betrakta som en stilistik variant. Det främmande ordet
används ofta enligt mina meddelares uppgifter om turisten
från ett främmande land medan det inhemska reserveras
för den färöiske turisten (ss. 132, 136, 147, 151, 153). 1 en
artikel om turismen på Färöarna med titeln "Nøkur hugskot um turismu i Føroyum mi og i tiöini sum kemur" (i:
Sosialurin 9.3.1974, s. 4) förekommer turistur och ferl5amal5ur omväxlande, också i sammansättningar, t.ex. turistendamdi, feramannaland; här görs ingen skillnad om turisten är en infödd färing eller kommer från främmande
land. Det inhemska ferama3ur upptas i turistordlistan
som färöisk motsvarighet dels till svenskans resande, resenär, dels till passagerare och dels till turist. 1 följande
exempel har ferl5ama5ur sin grundbetydelse av en resande,
på platsen icke bofast person: "Hesi seinastu årini hevur
streymurin av fremmandum arbeiarum til Føroyar veri
alsamt vaksandi - - -. Spurningurin er so um hesin
fremmandi feramannastreymur i longdini tnir tf fØroyska samfelagnum (i: NorlsiÖ 7.7.1978, s. 2, sp. 1). Vid
sidan av feramaur och turistur finns faktiskt i färöiskan
dels nybildningen ferandi och det från danskan (refsende)
övertagna reisandi, som i många fall kan anses vara synonymer till feriamal5ur, dels det främmande passagerari,
i regel att betrakta som en hyponym till ferl5ama5ur.
Bruket av det internationella ordet turistur är bara ett
av många exempel på att det västnordiska språket färöiskan inte är så perifert som man kan förledas att tro.
Färingen känner väl till och brukar - framför allt i tal
men även i skrift - många av de engelska och amerikanska ord som är gemensamma för de centrala nordiska
språken. Detsamma torde väl också i många fall gälla för
isländskan - engelska lånord är ju vanliga i talad isländska (se t.ex. Jakob Benediktsson, Aktuelle problemer
i islandsk sprogrøgt) - men härom har jag inte kompetens
att uttala mig. Ett annat i färöiskan vanligt främmande
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ord som saknas i turistordlistan är weekend (da., no. weekend). 1 materialet till min undersökning av nyorden i färöiskan finns ordparet vikuskifti-weekend (ss. 132, 147, 157).
Det främmande ordet föredrogs av över hälften av mina
meddelare (14 av 24 personer). Fler exempel på ofullständiga uppgifter i turistordlistan kan lämnas. Under chartrat
plan saknas charterflogfar vars inhemska motsvarighet
sägs vara leiga5 flog far. Likaså fattas camping, synonymt
med tjalding och titilega, campistur (da. campist 'camparc'), synonymt med det inhemska tjaldbigvi, kafeteria,
synonymt med kaffistova, servisa, motsvarigheten till det
inhemska tcenasta, sjaufførur (inhemskt bilstj6ri).
Den andra samnordiska ordförteckningen som tar upp
färöiska ord är "Navne på stater. Nationalitetsbetegnelser", publicerad i "Språk i Norden 1974". Av denna lista
får man det intrycket att det oftast går en skiljelinje mellan å ena sidan de skandinaviska och å andra sidan de
färöiska och isländska nationalitetsorden. 1 själva verket
har färöiskan i många fall mycket gemensamt med de
centralnordiska språken. Fär. kinverji 'kines' (= isl.) är
mycket ovanligare än det i tidningarna använda kinesari
(i da. kineser har ändelsen -er utbytts mot -an). Fär. pollendingur 'polack' är inte lika vanligt som det med de
skandinaviska språken bättre överensstämmande ordet
polakki. Tidningarna - men inte ordlistan - uppvisar
många fler exempel på att den i färöiskan vanligaste ordformen närmast hör samman med de skandinaviska språken.
Härmed vill jag inte ha sagt att de särfäröiska orden borde
rensas ut ur ordlistorna. Dessa är ju ofta i egentlig mening
nyord - av yngre datum än de främmande ord som de
är tänkta att ersätta. Många färingar anser för övrigt att
det endast är ord av inhemskt material som kan räknas
som färöiskt språk. Men det språk som talas och skrivs på
Färöarna måste ju anses vara färöiskt även om det är uppblandat med danismer och främmande ord. En färöisk ord32

förteckning som endast i undantagsfall redovisar främmande ord ger alltså bara en halv bild av den färöiska
språksituationen. Både inhemska och främmande varianter borde tas upp, vilket faktiskt sker i enstaka fall. Exempel härpå i turistordlistan är farseting och parkering,
skemtigaröur och tivoli.
Som framgår av exemplen ovan är bruket av ett inhemskt resp. ett främmande ord knappast det karakteristikon som i dag motiverar en strikt indelning i en västlig
och en östlig gren av de nordiska språken - med färöiskan villkorslöst i den första. Nu är det ju inte bara det
moderna ordförrådet som beaktas vid en sådan gruppering,
utan även - som tidigare framhållits - uttal, ordböjning
och syntax, och detta med större berättigande.
1 dag är situationen den att ord av engelskt eller amerikanskt ursprung förmedlas till färöiskan av danskan. Sådana ord som kommer in i danska språket - men ej nödvändigtvis i samtliga nordiska språk - har alltså goda utsikter att få fäste också i färöiskan. 1 danskan vanliga
främmande ord som coaster 'fraktfartyg', gear 'växel',
heade 'nicka' (i fotboll), konditest, renovation 'sophämtning', score 'uppnå poäng', speeder 'gaspedal', station car
förekommer alltså i färöiskan, nämligen som coastari,
gear, heada, konditest, ren ovati6n, scora, speedari, station
car. Detta är den så att säga naturliga vägen att direkt föra
in främmande ord i färöiskan. Även sådana främmande
ord som översatts i danskan förs ofta vidare till färöiskan.
Det engelska quality of life som på danska heter livskvalitet har t.ex. översatts till det motsvarande färöiska livsg6ska. Denna andra typ av engelsk-amerikanskt inflytande smälter väl in i språket och accepteras av de flesta
språkmän. Några ersättningsord finns alltså ej behov för.
Men dessa nyord utgör ändå en del av det engelsk-amerikanska inflytandet som ofta är gemensamt för de nordiska
språken (jfr Pia Riber Petersen i Språk i Norden 1977).
En tredje möjlighet är att direkt översätta det främmande
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ordet till färöiska utan att ta omvägen över danskan, t.ex.
flogberi 'hangarfartyg' som motsvarar eng. aircraft carner, och en fjärde att överta isländskans översättningslån,
t.ex. I1varp 'radio' (eng. broadcasting, isi. dtvarp). 1 dessa
fall kommer färöiskan att skilja sig från de centralnordiska språken och det blir svårt att urskilja det gemensamma främmande ordet som finns i botten.
1 dag när det direkta engelsk-amerikanska inflytandet
på färöiskan ännu är obetydligt sätter språkvårdaren sig
vid skrivbordet för att skapa inhemska motvikter. Isländskan blir då oftast mönsterspråket som bäst passar
den färöiska språkstrukturen. De isländska orden uppfattas också av många färingar som rena färöiska ord, dvs.
av de färingar som håller på den nationella linjen i språkfrågan. Andra mer internationellt inriktade personer ser
i nästan alla inhemska nyord ett förtäckt isländskt inflytande. Var man än står i språkfrågan så kan man ändå inte
sätta likhetstecken mellan isländskt och färöiskt. Isländskt
inflytande är också främmande påverkan som många
gånger kan orsaka störningar i det färöiska språket.
För närvarande är alltså det engelsk-amerikanska inflytandet i regel inte direkt utan tar många och ofta långa
omvägar framför allt över Danmark, men även över Island och Danmark—Island. Ordens vandringsvägar kan
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DANMARK

illustreras med en skiss, där heldragen linje anger direkt,
streckad linje indirekt påverkan.
1 en framtid med teveprogram på engelska, tyska och
franska förutom på nordiska språk kan kanske situationen
ha förändrats. Det främmande inflytandet har antagligen
blivit starkare. Påverkan från engelskan och amerikanskan
tar ej alltid omvägen över Danmark: främmande ord överförs också direkt. 1 Norden är det inte bara Danmark,
utan även Norge och Sverige som kan tänkas delta i den
språkliga långivningen. Man övertar ej heller i samma
utsträckning som tidigare danska översättningslån utan
översätter i förekommande fall sannolikt oftast direkt från
engelska till färöiska. Härigenom finns en teoretisk möjlighet att nya särfäröiska översättningslån kan uppkomma.
Frågan är dock om de färöiska språkvårdarna hinner eller
anser det lönt att motarbeta det direkta främmande inflytandet med motsvarande inhemska nybildningar.
Färöiskan står alltså i dag inte så isolerad gentemot de
övriga centralnordiska språken som man kanske kan tro.
1 själva verket kan den vad gäller det moderna ordförrådet
sägas ha stora likheter med de skandinaviska språken.
Synonyma ord av olika ordbildningstyper och ursprung
konkurrerar nu ofta med varandra som t.ex. feramaÖur
och turistur. Det händer också att inhemska motsvarigheter saknas till många främmande ord. Exempel på sådana ord som står ensamma i färöiskan är apotek, atom,
bakteria, motorur, neutron, proton. Dessa ord är ju inte
av allra senaste datum, men ännu har inga inhemska
varianter tagit upp kampen med dem. Även nya ord av
relativt ungt datum har via Danmark hittat vägen till
Färöarna. Exempel på sådana är hi-fi, jet(t), neutronbumba, poppari, p-pillari, roll on-roll off, show-bizz, sit-in,
spoiler, stereo, telex.
Också Färöarna är alltså utsatta för engelsk-amerikansk
påverkan. Tvåspråkigheten har nämligen medfört att
färingarna blivit delaktiga av det främmande inflytandet
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på danskan, antingen det tagit formen av direkta lån eller
översättningslån. Den färöiske puristen förkastar visserligen direkta lån - samtidigt som han godtar översättningslån - men nog bör väl de direkta lånen i samma utsträckning som översättningslånen få komma med i en samnordisk ordlista som ger utrymme för samma främmande ord
i de övriga nordiska språken. Kanske vore det något att
ta fasta på när nya samnordiska ordlistor planeras av det
nordiska språksekretariatet. Man bör alltså inte glömma
Färöarna. Och samtidigt kunde man ge de särfäröiska
orden en chans genom att visa på att det i färöiskan ofta
ges två eller till och med tre möjligheter att uttrycka
samma sak. De främmande orden skulle kunna väcka intresset för färöiskan och visa att den är ett språk bland
andra i Norden, ett språk som har mycket gemensamt
också med svenskan. Och kanske skulle de inhemska
färöiska nyorden samtidigt kunna inspirera språkmän att
skapa liknande ersättningsord också i de övriga nordiska
språken.
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Dialekten i skolan
Av Kari-Hampus Dahlstedt

Enligt många lekmäns sätt att se i vårt land utgör språkvården kort och gott den verksamhet som under hänvisning till en allmän norm avgör vad som är rätt och fel
ifråga om stavning, uttal, ordböjning, syntaktisk konstruktion osv. i det svenska högspråket, riksspråket eller - med
en nyare term - standardspråket. Somliga är också medvetna om att något slags värdering måste ligga under en
sådan normerande verksamhet. Klarhet, tydlighet och entydighet är därvid honnörsorden, ibland också enkelhet
eller svenskhet. Den nutida språkvårdaren har emellertid
ett djupare och bredare samhällsengagemang än det som
ryms i Erik Wellanders i och för sig mycket användbara
handbok "Riktig svenska".
Språkvården i Sverige i dag menar att språket i vårt
moderna samhälle har en mångsidig användning, som inte
alltid tillåter att man uppställer en enkel tumregel för vad
som är bra i språket. Den inser dessutom att under de
föregivet rationalistiska argument som språkvårdens företrädare hittills har brukat anföra för vissa språkliga uttrycksformer ligger i grund och botten en social konvention (Teleman 1977). Den sysslar vidare inte bara med
normen utan också med språkanvändningen i den faktiska kommunikationssituationen. Och den intresserar sig
till sist också för hur språkvårdens ställningstaganden och
beslut skall marknadsföras och få tillfälle att prövas och
eventuellt förverkligas av den stora allmänheten av språkbrukare. Därvid hamnar helt naturligt skolan i blickpunkten, eftersom denna väldiga institution för de unga släk38

tenas inpassning i samhället dels innebär en påfallande
stor ansamling av ganska stereotypa talsituationer och dels
borde ge gynnsamma tillfällen att påverka språkutvecklingen.
När språkvården intresserar sig för språksituationen i
skolan ställs den strax inför pedagogernas, i synnerhet
svensklärarnas enträgna fråga: Hur ska vi bete oss med
skolbarnens dialekt?
Det är ett kinkigt och ömtåligt problem, som jag nu har
vågat ge mig i kast med, efter att i många år ha gått omkring det som katten kring hetgröten. Dels rymmer det en
värdering och ett val mellan alternativ, mellan riksspråk
och dialekt, för de olika språksituationer som ryms inom
skolan på dess många olika nivåer, och dels implicerar ett
sådant val, när det väl är gjort, en pedagogisk metod för
det byte av språkart av någon sort som under alla förhållanden blir oundvikligt i stora delar av vårt land. Hur
gärna man än ville skriva ut ett allmängiltigt recept som
kunde tillämpas mer eller mindre rutinmässigt av lärarkåren, ter sig detta omöjligt. Och det beror inte bara på
de olika förutsättningar som råder inom olika landsändar
och bebyggelsetyper (ren glesbygd, tät och traditionsfast
bondebygd, brukssamhälle, storstad etc.) i vårt land. Dessa
kan ju identifieras och ordnas in som skilda förutsättningar för olika varianter i ett pedagogiskt beteendemönster. Utan det beror enligt min mening framför allt
på att den enskilda elevens behov och möjligheter ifråga
om språket skiftar starkt efter individuell personlighetstyp
(självtillit, social trygghet, osjälvständighet etc.).
För den allmänna skolpolitiken under de senast förflutna hundra åren tycks dialekten inte ha utgjort något
allvarligt problem. På grundvalen av det etablerade samhällets nationalistiska och konformistiska värderingar uppfattades det som självklart att skolan - såväl den allmänna folkskolan som lärdomsskolan - skulle ensidigt
främja färdigheter i och kunskaper om ett så vitt möjligt
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enhetligt högspråk. Åt det förhållandet att denna ståndpunkt medförde intrikata problem för läsinlärning, dialektbyte, skolanpassning och personlighetsutveckling tycks
de ledande i skolan inte ha ägnat många tankar - om
ens några alls. Lika litet som de gjorde motsvarande reflexioner beträffande de gamla minoritetsspråken i Sverige. Däremot torde lärarna ute i fältet, i synnerhet småskollärarna, som vanligen verkade i sin egen hembygd eller
i dess grannskap, ofta ha varit mindre teoretiska och verklighetsfrämmande. De tänkte inte bara med hjärnan utan
också med hjärtat och hade sannolikt oftast ett mjukt
handlag, när de anpassade sju- och åttaåringarna till skolans och högspråkets värld. Många av dem var ju själva
barnfödda i dialekten och deras talade högspråk var
ganska stelt och ovardagligt, dvs, ett slags boksvenska (varom mer nedan).
Denna aningslöshet
eller bör vi hellre säga nonchalans - gentemot dialekterna från de ledande skolpedagogernas sida fanns kvar ända in på 1970-talet. 1 Skolöverstyrelsens "Läroplan för grundskolan. 1. Allmän del"
(1969: 131 f.) står under rubrikerna "Förberedande undervisning" och "Tala" för ämnet svenska många detaljerade
råd för skolstarten och talundervisningen men ingenting
om barnens dialekter. 1 samma läroplan "II. Supplement.
Svenska" (1974: 18) heter det däremot under rubriken
"Tal och röstvård" att bl.a. dialektala särdrag hos svenska
elever bör uppmärksammas och att stor varsamhet därvid
bör iakttas. En mening med lydelsen "Respekt för dialekterna och intresse för att vårda dem bör eftersträvas", vilken fanns med i det ursprungliga förslaget, har avlägsnats
i den slutliga versionen. Och ett förslag till en gentemot
dialekterna ändå hänsynsfullare formulering med uttryckhg hänvisning till regionala riksspråksvarieteter, som
Nämnden för svensk språkvård framställde i sitt remissyttrande, har inte haft någon framgång (Molde 1969: 14).
Skolöverstyrelsens förslag till ny läroplan för grund40

skolan (1978) är skriven i så allmänna ordalag att man
knappast kan skönja någon bestämd inriktning för dialektens ställning i skolan. (Se dock nedan om "Basfärdigheter".)
Tore österbergs avhandling 1961 om de pitemålstalande
skolbarnens läsinlärning och skolanpassning, som trots
vissa ofullkomligheter vann internationell uppmärksamhet, hade ingen genomslagskraft i hemlandet. En ny attack
från den lingvistiska och pedagogiska forskningens sida
vid mitten av 1970-talet, manifesterad i Erik Olof Bergfors
rapport om dialektproblemen i övre Dalarnas skolor
(1974), Gösta Berglunds och Sven Hultgrens undersökningar i samma landsända (1977) och Bengt Lomans programmatiska artiklar om högspråk och dialekt i Österbottens svenska skolor (1977a och 1977c) kanske småningom
kan leda till mer påtagliga resultat ute i skolorna. Den
här gången stöds nämligen intresset här i Sverige för
problemet "skola och dialekt" av en bred internationell
strömning, en jämlikhetsmotiverad inriktning på gruppspråk, klasspråk, negerdialekt o.dyl. i skola och samhälle,
som bl.a. har avkastat den för vårt ämne viktiga boken
"Accent, Dialect and the School" av den engelske sociolingvisten Peter Trudgill (1975). Av väsentligt värde för
följande framställning är också Karen Margrethe Pedersens experimentella undersökning "Dialekt regionalsprog
rigssprog" hos skolbarn i kommunen Gram i Sönderjylland (1977).
Dialekterna har på sistone i vårt land kommit till heders
i många skilda sammanhang. Jag vill här bara påminna
om Birger Normans försäljningssuccé "Utanikring"
(1976), en diktsamling på ren sydångermanländska (jfr
Furuland 1978: 53), och den finländske Lars Huldéns
senaste opus "Heim/Hem" (1977), dikter på österbottniska
och högsvenska. Detta förhållande tycks ha många samverkande orsaker.
Helt allmänt kan dialekternas frammarsch sättas i sam41

band med den gröna vågen. Vi var beredda att kasta både
våra gamla hemtillverkade bruksföremål och våra bygdemål på sophögen, så länge vi identifierade dem med en
nödtvungen begränsning i vår livsföring. 1 bästa fall kunde
vi tänka oss att lagra dem i museer och arkiv. Men i dag,
när nödtvånget till stor del är övervunnet och världen har
öppnat sig för oss, vill vi bereda dessa ärvda inslag i vår
kulturmiljö en plats som alternativ också i vårt dagliga liv.
Gärna med hemslöjdsföreningens äkta-ursprungs-garanti.
Hur detta skall gå till för dialekternas del är inte så lätt att
säga. Det är den frågan som den här framställningen i viss
mån skulle försöka ge svar på.
Denna allmänna uppvärdering av dialekterna under
1970-talet bör inte få oss att glömma att de åtminstone i
Danmark och Sverige alltjämt i stor utsträckning inom
sina respektive utbredningsområden fungerar som sociolekter med låg status vid sidan av högspråket (Pedersen
1977: 12, 50f. och 119).
Vetenskaperna har också sina ideologier med tidsströmungar. Inom lingvistiken är åtskillnaden mellan primitiva
och utvecklade språk sedan länge förkastad. (Basil Bernsteins bekanta och starkt kritiserade uppdelning i en begränsad och en utvecklad kod ligger på ett annat plan.)
Motsvarande gäller om olika dialekter jämförda med varandra och med högspråk (Trudgill 1975 kap. 2). Ett folkspråk eller en dialekt utan skrift och litteratur kan ha en
mer utvecklad - eller invecklad - grammatik än ett stort
kulturspråk, såsom t.ex. Älvdalsmålet i Dalarna jämfört
med det svenska högspråket. Och alla språkarter har
samma möjligheter att vara logiska (Trudgill 1975: 71 f.,
Labov 1974). Förklenande omdömen som går ut på att
en morfologisk kategori skulle vara mindre stringent och
ett uttal fulare eller otydligare i en dialekt än i högspråket bygger nästan alltid på rent sociala värderingar. Det
oböjda predikativet i t.ex. Dom är sjuk 'Dom är sjuka',
som är regel i de flesta norrländska (liksom i många nord42

norska) bygdemål och vanligt också i starkt utjämnad
nordsvensk dialekt (på gränsen till regionalt riksspråk),
ter sig stötande och ologiskt från det svenska högspråkets
utsiktspunkt, fastän motsvarande företeelse i engelskan
och tyskan godtas utan invändningar. Och till den förvirrande rika diftongeringen av långa vokaler i Norrbottens
svenska dialekter med talrika och flytande skiftningar till
och med inom en enda socken (Råneå) finns nära motsvarigheter i engelskan. Det är uppenbart att ordförrådet,
och därmed en människas möjligheter att enkelt och omedelbart konceptualisera (föreställa sig) och meddela vissa
semantiska distinktioner, är olika utvecklat i olika språk
eller dialekter, beroende på den värld eller verklighet som
språkbrukarna lever i. Men i själva grundstrukturen är
den ena språkarten inte sämre eller bättre än den andra,
och dialekterna är så till vida fullvärdiga instrument för
den mänskliga tanken och meddelelsen. Varför skulle de
då ringaktas eller negligeras, menar man.
Den viktigaste impulsen för en mer tolerant och öppnare inställning till dialekterna i skolan och samhället har
emellertid språkvetenskapsmännen fått, vågar jag anta,
ur det förhållandet att lingvistiken från att nästan uteslutande uppmärksamma människospråket på grundval av
dess kognitiva (kunskapsmässiga) meddelelsefunktion inom ramen för grammatik med semantik och fonologi under de senaste årtiondena har breddat sin språksyn till
att omfatta också dess emotiva (känslomässiga) och sociala
funktioner. Psykolingvistiken och sociolingvistiken har
marscherat upp på bred front. Denna syn på språket kommer till tydligt uttryck i Skolöverstyrelsens diskussionsskrift "Basfärdigheter i svenska" (1975: 6).
Om man enbart tar hänsyn till den kognitiva meddelelsefunktionen (den kommunikativa uppgiften) hos
språket - eventuellt med en utvidgning till dess rena
tanke- eller föreställningsfunktion (den konceptualiserande uppgiften) hos den enskilda människan, fastän
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denna ofta förbises - är det tydligt att ett så vitt möjligt
alldeles enhetligt och rationellt standardspråk för hela
riket är eftersträvansvärt och att skolbarnen bör bibringas
den språkarten så fort och effektivt som möjligt. Visserligen kan man invända att olika sociala och geografiska
miljöer har olika semantiska behov på grund av skillnader i den utomspråkliga verkligheten, men dessa behov
kan lätt tillfredsställas genom att standardspråkets lexikon
byggs ut i begränsade avsnitt. Som lätt inses kan detta
rationella argument för ett allmänt och enhetligt standardspråk utvidgas till att omfatta ett världsspråk som på bekostnad av de nationella språken tillåts erövra hela jordklotet.
Var och en som har reflekterat lite över språkets roll
såsom ankarfäste för känslan och för den sociala samhörigheten inser emellertid strax att ett sådant framtidsmål måste betecknas som en utopi, som lätt riskerar att
förvandlas till en blodig politisk doktrin. Motsvarande gäller - fastän med betydligt mildare kontraster - på det
nationella planet.
Mellan språkets emotiva och sociala funktioner är övergången flytande. Jag börjar med känslan. Det har ofta
framhållits att uttrycken för känsla och affekt är utbildade
i ett primitivt eller barnsligt språkskikt, som man går miste
om ifall man byter språk eller dialekt efter de tidiga barnaårens språkinlärning. Därtill kommer den språkliga osäkerhet och därav följande brist på trygghet och självtillit
som uppstår vid byte av språkart (Dahlstedt 1948, Trudgill
1975: 67 f., Berglund & Hultgren 1977: 50 f.). Men det är
dilemman eller förluster som som på sin höjd drabbar
ett par generationer vid ett dialektbyte, säger den optimistiske språkrationalisten. Följande generationer får ju
redan i den tidiga barndomen emotivt rotfäste i det allmänna standardspråket.
Av sociala skäl torde emellertid bytet av språkart inte
ske så enkelt, vilket Peter Trudgill (1975: 66 f.) senast har
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starkt framhållit för Englands del. De genuina bygdemålen i Sverige försvann inte så fort som den allmänna
folkundervisningens förkämpar förutsåg i början av seklet (se senast t.ex. för Österbotten och Dalarna Loman
1977a och 1977c resp. Berglund & Hultgren 1977). Och
även om de till sist försvinner helt så kommer av allt att
döma utjämnade dialekter och regionalt förankrade riksspråksvarieteter (regionala språkstandarder) att finnas
kvar med funktion som språkliga gruppmärken och samhörighetssymboler, så länge Sverige inte är helt likriktat
och utpianat från regional och social synpunkt (jfr Dahlstedt & Teleman 1974: 138). Och detta gäller hur mycket
skolan än anstränger sig. Att den inte ensam är normbildande för elevernas värderingar och beteenden har väl
alla numera insett (Dahlstedt 1978: 60, jfr Pedersen 1977:
88). Det är heller inte så att ett helt neutralt riksspråk
är ändamålsenligast ens för högt uppsatta personer med
ett arbetsområde som täcker hela riket. En kultiverad
dalmåls- eller bergsiagsaccent kan för en rikspolitiker eller
storföretagsledare vara mer värvande och förtroendeväckande (jfr Trudgill 1975: 56 f.).
Påståendet att det svenska språket kommer att förbli
socialt och regionalt differentierat är en truism så länge
vi inte närmare preciserar vad det innebär. Forskningen
är här - liksom på de flesta andra områden - långtifrån
färdig, och kan rimligtvis inte vara det, eftersom vi rör
oss i en verklighet som är stadd i oavbruten förändring.
1 mitt bidrag till avdelningen "The Rise of Modern Society
in Scandinavia" vid humanistiska fakultetens jubileumssymposium i Uppsala i juni 1977 (Dahlstedt 1978) försökte
jag karaktärisera tillståndet ifråga om dialekt och högspråk i Norrland och framhöll att man bl.a. måste räkna
med en ganska omfattande bidialektism, dvs, ett slags tvåspråkighet mellan högspråk och dialekt, som ofta är helt
dold för utomstående riksspråkstalare, men också i stor
utsträckning med blanddialektism, dvs, ett tillstånd med
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flytande övergångsformer mellan högspråk och dialekt.
Liknande förhållanden torde råda på andra håll i Norden,
t.ex. i Österbotten och Dalarna.
Av väsentlig betydelse för tankeredan är det vidare att
vi, innan vi på allvar tar itu med skolans förhållande till
dialekterna, gör klart för oss vad vi menar med genuin
dialekt (bygdemål), utjämnad dialekt, regionalt riksspråk
och neutralt riksspråk, fyra termer som brukar förekomma i litteraturen.
Den genuina dialekten har på alla nivåer en egen grammatik, ofta påfallande fast och sammanhängande, avviker
vidare i ordförrådet från högspråket, har starkt begränsad
geografisk räckvidd och är - i varje fall inom stora delar
av Norrland, Dalarna och svenska Finland - utan särskild
övning svårbegriplig eller helt obegriplig för riksspråkstalare. Som exempel vill jag anföra ett par meningar på
gammalt Umemål, som inte är särskilt svårt: "En 01 Olsa
bodd nol e bynöm jänna, häller inåt, söm ve seg. Han var
jurläkar, han brännskår hesta å gömsa, å han könnä boot
myttje sjukdomma å." (Dahlstedt & Ågren 1954: 36).
Den utjämnade dialekten behåller vissa särdrag på olika
nivåer i grammatiken och i ordförrådet, men den står högspråket betydligt närmare och torde vara mindre fast och
enhetlig och i stället mer flytande med en större men
oklar geografisk räckvidd. Den är vidare mycket lättare
att förstå för en utomstående riksspråkstalare. Ingemar
Stenmarks välkända ungdomliga Tärnadialekt, som liksom
Umemålet är sydvästerbottnisk, kan tjäna som exempel:
"Hä ä bara å åk." Dialektmarkörer i Ingemars tal är hä
i st. f. dä 'det', apokope (bortfall av slutvokal) i vissa
verbformer såsom inf. åk 'åka', men inte i de gamla kortstaviga fatta och bära, apokope i negationen int 'inte', försvagning av ändelsevokal till e i vissa verbformer såsom
knuffes 'knuffas' o.dyl. (avlyssnat i teve 19.3 1978). "Jag
tycker att det är viktigt att var och en får prata sin dialekt.
Jag har alltid pratat samma språk som jag lärde mig
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hemma i Joesjö
samma som vi alla talar här i Tärna",
berättar fru Gunborg Stenmark i tidningen Land (24.2
1978: 8) och tillägger: "Ingemar har heller inte ändrat sitt
språk ett enda dugg trots att han varit borta så mycket
under flera år."
Det regionala riksspråket behåller bara få och i regel
mycket lättförståeliga regionala drag, främst i prosodin
(språkmelodin) och vissa böjningstyper såsom uppsvenska
-er i pi. av första deklinationen, t.ex. flicker 'flickor', och
-a i pret. i första konjugation, t.ex. kasta 'kastade', eller
västsvenskans ändelselösa p1. av fjärde deklinationen, t.ex.
förhållande 'förhållanden'. Också i den segmentella fonologin förekommer enstaka påfallande särdrag i regionalt
riksspråk, såsom sydsvenskt bakre r och oassimilerade rförbindelser i bord, barn etc. Likaså förekommer enstaka
provinsialismer i ordförrådet, såsom sydsvenska fyka:
"Hela Österlen fykte igen på ett par timmar och vägarna
var helt oframkomliga" (Sydsvenska Dagbladet 18.3 1978).
Det regionala riksspråket har till skillnad från dialekten
hög social status samt stor geografisk räckvidd och förstås
i regel över hela landet, men det tolereras - frånsett enstaka ord - vanligen inte i skrift (se vidare Dahistedt
1970: 53 och Ingers 1971).
Det helt neutrala riksspråket slutligen, såsom t.ex. det
traditionella scenspråket, uttalas lika, har enhetlig grammatik och enhetligt ordförråd över hela landet, förstås av
alla och innebär att man inte kan fastställa den talandes
geografiska ursprung med ledning av hans språk.
Det bör kanske påpekas att den åtskillnad som jag här
har gjort mellan dialekt och riksspråk inte svarar mot
Peter Trudgills distinktion mellan dialect och accent
(1975: 17-21). Jag kan inte finna att vi för svenskans del
är betjänta av att liksom Trudgill i första hand sortera
regionala språkskillnader i två huvudkategorier beroende
på om de avser grammatiken (utom ljudläran) resp. om de
avser fonologin (ljudläran). Om man med termen accent
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såsom ofta sker avser säregen prosodi (tryckaccenternas
fördelning, språkmelodi mm.) samt typiska vokalnyanser
o.dyl. så är det visserligen uppenbart att accenten av
många svenskar uppfattas som ett säkert regionalt kännemärke i en människas språk, oavsett om detta innehåller
andra geografiskt avgränsade särdrag. Men denna företeelse är mer inskränkt än innebörden i Trudgills accent
och dessutom benämns den av lekmän i Sverige lustigt nog
ofta med ordet dialekt (Dahlstedt & Ågren 1954: 223).
Att gränsen mellan två närliggande av de fyra nyss beskrivna språkarterna många gånger kan vara svår att dra
måste vi erkänna. Det gäller inte minst om den väsentliga
distinktionen mellan (utjämnad) dialekt och (regionalt)
riksspråk. Hur omfattande diftongering bör vi "tillåta" i
skåningarnas sydsvenska, innan vi klassar den som dialekt? Om vi tillämpar förståelighetskriteriet, dvs. uppsvenskars och nordsvenskars förmåga att spontant förstå
sydsvenska, så måste vi nog vara ganska restriktiva. Och
hur skall vi förhålla oss till den i och för sig lättbegripliga men för utomstående fullkomligt främmande syntaktiska konstruktion med dubbel finit verbform, t.ex. Jag
hade cykeln stod på gården, som är vanlig hos riksspråkstalare från Mälardalen (Nordberg 1977)? Men den nämnda distinktionen täcker ändå, menar jag, en sociolingvistisk
verklighet.
Inom nutida språkplanering räknas det som en självklarhet att ett modernt utvecklat samhälle behöver ett
- eller eventuellt flera - standardspråk för att fungera.
1 ett demokratiskt samhälle som strävar efter jämlikhet
mellan alla medborgare tycks det mig också självklart att
alla elever i den allmänna skolan skall ha möjlighet att
tillägna sig standardspråket i både skrift och tal. "Vi har
inte rätt att undanhålla dem den rikssvenska konfektionen," skrev jag en gång (1964: 59, jfr Westman 1974: 11).
Sedan dess har Sverige blivit ett invandrarland och svenskan ett andra- eller tredjespråk för människor från vitt
48

skilda håll i världen. Detta är ytterligare ett argument för
standardspråket.
Frågan gäller emellertid hur stor tolerans man kan tilllåta inom språkstandarden och vilket livsrum man bör
lämna åt dialekterna (jfr Loman 1977b: 66). 1 dessa avseenden tycker jag nog att Peter Trudgill i "Accent,
Dialect and the School" (t.ex. 1975: 53 ff. och 84) i sin
plädering för dialekterna i den brittiska skolan ter sig alltför nymornad och blåögd, fastän hans distinktioner ofta
är nyttiga och tänkvärda. 1 "Sociolinguistics" intog han en
något försiktigare ståndpunkt (1974: 81ff.). Däremot står
jag i min syn på denna fråga nära Bengt Loman (1977c:
13 f.).
Jag vill nu försöka sammanfatta min uppfattning om
hur den svenska skolan bör förhålla sig till dialekterna i
fem maximer:
1. Öka toleransen!
Att läraren inför kamraterna inte bör brännmärka eller
ens påpeka dialektala drag i ett barns språk säger sig självt.
Men barn är oberoende av lärarens inställning tyvärr ändå
benägna för gruppbeteenden, konformism, diskriminering
och mobbning av avvikande. Den egna dialekten skrattar
de inte åt, utom möjligen om den kommer till användning
i en felaktig talsituation, t.ex. i en lektion som kräver riksspråk. Värre är det för den enstaka avvikaren, antingen
han bär med sig en alltför lantlig varietet av det egna landskapets dialekt eller han kommer från en helt annan landsända. Att lära skolbarnen och ungdomarna språklig fördragsamhet måste naturligtvis ingå som ett inslag i hela den
demokratiska öppna livshållning som vår skola vill förmedla. Mer specifikt gäller det att skapa förståelse för
dialekterna och höja deras status genom att undervisa om
och i dialekter, också sådana som ligger långt borta från
den egna språkarten. Väsentligt är därvid att eleverna lär
3 - Sprtkform och språknorm
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känna goda litterära texter på dialekt, både i skrift och i
muntliga inspelningar. Skolan bör därvidlag få bättre stöd
av massmedierna, särskilt etermedierna, än hittills.
Under punkt 1 ville man gärna utnyttja och stimulera
skolelevernas egna dialektkunskaper. Men det måste ske
med takt och varsamhet. Nästan alla är vi känsliga för
påpekanden om vårt uttal, ordval el.dyl., även om de framställs i bästa välmening och förbinds med en positiv attityd.
Bäst är nog att eleverna får redovisa sin dialekt i kollektiva utfrågningar, gruppsamtal, små pjäser o.dyl. De som
önskar bör också få en möjlighet att lära sig skriva sin dialekt.
2. Satsa på idiomatisk läsinlärning och skolanpassning!
Att låta den första läsinlärningen ske på ett nytt och
främmande språk är enligt min tanke i de flesta sociala
situationer där det brukar praktiseras opedagogiskt. Motsvarande gäller för barn med från högspråket klart avvikande dialekter. De bör som Tore Österberg visade, även
om han inte drog ut konsekvenserna (jfr Venås 1977: 354
och 356), ha rätt att börja sin läsinlärning med texter på
dialekt. Risken för att de i sitt minne fäster
från högspråkets synpunkt - felaktiga skriftbilder torde inte vara
stor, om de redan på lågstadiet får gå över till riksspråket.
Detta krav kan förefalla radikalt. Karen Margrethe
Pedersen (1977: 121) och i viss mån Kjell Venås (1977:
363) förordar en kompromiss, som skulle innebära att barnen under den första läsinlärningen får arbeta med sådana
neutrala texter som bygger "på et sprogrepertoire, der er
frelles for rikssprog og dialekt". För många och antagligen de flesta svenska dialekter som skulle komma ifråga
finns emellertid ingen sådan gemensam zon för skriftens
högspråk och elevernas naturliga talspråk.
Läsinlärningsmetoden spelar en roll i detta sammanhang. Överensstämmelse med dialekten måste vara be50

tydelsefullare för dem som lär sig att ljuda än för dem
som lär sig läsa enligt helordsmetoden. Till sist gäller läsningen emellertid inte bara motsvarigheten mellan språkljud och bokstav utan språket i dess helhet, bl.a. syntax
och ordval. Att en läsinlärning som vill göra skäl för benämningen "på talets grund" på något sätt måste ta hänsyn till barnens idiomatiska hem- och kamratspråk är
uppenbart. Motsvarande gäller för den tidiga skolanpassningen överhuvudtaget.
Möjligheterna att genomföra maxim 2 beror, som man
lätt inser, i hög grad av klassernas eller undervisningsgruppernas språkliga homogenitet. Utan tvivel innebär det
nutida svenska skolväsendets storbruk, ofta med dagliga
förflyttningar av barnen långt bort från deras vardagsmiljö,
en komplikation i detta sammanhang. På lågstadiet borde
detta inte få förekomma. Uppenbarligen är barnen i förskoleåldern numera oftare bidialektala än de var när
Österberg gjorde sina undersökningar i slutet av 1950talet. Men ännu är de genuina bygdemålen på sina håll
aktuella. "Barnen i byskolorna förstår inte varandras
språk, hävdar lärarna" enligt ett tidningsreportage från
norra Dalarna (Dagens Nyheter 13.3 1978) inför förslaget
att slå ihop skolorna i Sörsjön med Västerdalmål och
Nornäs med Älvdalsmål.
3. Förbered rollbyten och flyttningar!
Oberoende av vilken språklig norm som skolan strävar
efter att ålägga sina elever, så talar dessa vanligen sinsemellan ett regionalt riksspråk eller en utjämnad dialekt
med inslag av slang, eller ibland en genuin dialekt (se
senast Furuland 1978: 50 med not 15). Även om vuxenvärldens sociala och språkliga motsättningar gör sig gällande redan på denna åldersnivå, kan man i viss mån betrakta skolungdomen i tonårsåldern som en samhällsgrupp
med egna normer och värderingar. Men snart nog kommer
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den att spridas ut i det svenska storsamhället, som är geografiskt, socialt och språkligt differentierat. Ett jämlikt
Sverige är ett demokratiskt framtidsmål, som måhända
ligger inom synranden, men ett homogent Sverige är en
ren utopi. Däremot bör vi i framtiden räkna med ett
mycket rörligt samhälle. Skilda yrken och sociala roller
ställer inte bara olika krav på språkbehärskning utan innebär också olika förväntningar vid valet av språkvarieteter.
Därför måste skolan, utan att göra våld på regionala, dialektala eller sociala värderingar och språknormer, tillhandahålla sina elever ett standardspråk. Många
kanske
de flesta - av dem som byter bostadsort kommer visserligen aldrig att kunna språkligt identifiera sig med sin nya
miljö - byte mellan två genuina dialekter var likväl inte
ovanligt förr i världen
men riksspråket ger dem ändå
tillräcklig trygghet och prestige. Många förblir dessutom
bidialektala och bevarar på det viset ett personligt ankarfäste i tillvaron.
4. Mjuklanda i högspråket!
Övergången från dialekt till högspråk får inte vara tvär
och plötslig. Det gäller att rädda det först inlärda språkets
friska källsprång, dvs, barnens språkglädje och spontana
uttrycksförmåga, över i den nya språkarten, att inte bygga
en vägg utan i stället betona sammanhangen och samhörigheten mellan de två språkarterna. 1 annat fall riskerar vi att de ursprungligen dialekttalande barnen långt upp
i åren blir hämmade, stela och otrygga, när de talar riksspråk.
1 en svensk skola i Kronoby i Österbotten iakttog Bengt
Loman (1977c: 10) och hans medarbetare att eleverna var
mycket fåordiga, satt tysta eller stojade under en religionslektion på högspråk, medan de var "mycket spontana och
villiga att diskutera" under en litteraturlektion på dialekt.
Hur mjuklandningen konkret bör gå till är inte så lätt
52

att säga. Men det måste framhållas att det enligt nutida
språkpedagogiska teorier inte föreligger "någon motsättning mellan en generös hållning gentemot dialekterna och
en målmedveten träning i standardspråket. Framför allt
måste vi komma ihåg att det enklaste sättet att lära sig
högspråket inte är att bara negligera dialekten" (Dahlstedt
& Teleman 1974: 146 f.).
Redan i andra årskursen bör de barn, som började läsa
på dialekt, gå över - tror jag - till att läsa helt och hållet
på riksspråk, frånsett den rena dialektundervisningen enligt punkt 1. Samtidigt eller snart därefter bör läraren göra
distinktionen mellan det rena lässpråket och det naturliga
regionala rikstalspråket, som övas och odlas i lektionssituationen. Det stela talade lässpråk som brukar kallas
boksvenska (Dahlstedt 1978 avsnitt 7) bör vi förskona barnen ifrån. "Mitt tal var ett starkt skriftspråk och de andra
tyckte att det lät roligt", berättar Bertil Nygren från Norsjö i Västerbotten om sin skoltid på Spyken i Lund i tidningen Land (5.5 1978: 36). Han hade aldrig tidigare talat
något annat än Norsjömål (se vidare Loman 1977c: 12).
1 de fall där barnen har en tydligt urskiljbar dialekt bör
denna tolereras inte bara på rasterna utan också i vissa
lediga lektionssituationer. Dialekten får på så vis status,
och barnen får chansen att välja och växla mellan olika
språkformer, bli bidialektala om de så önskar.
Också i skrift bör läraren lämna spelrum åt barnens
spontana uttrycksförmåga och först småningom strama åt
de normativa riksspråkliga tyglarna, först kanske i stavningen, sedan i ordböjning och syntax, sist och minst i
ordvalet. Rättelser får inte vara kategoriska utan bör
hellre framföras som alternativ med hänsyn till ämne, stil
och läsarkategori. (Jfr vidare Trudgill 1975: 81-83.) Särskilt bör eleverna få en möjlighet att lära sig hur de kan
utnyttja sitt regionala ordförråd i skrift utan att de riskerar att bli missförstådda, fastän de bevarar dess emotiva
och miljöspecifika uttrycksmöjligheter. Detta kräver en
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ganska hög grad av språkmedvetenhet, som kan förväntas
först på högstadiet och senare, men som är svår att undvara i vårt nutida högutvecklade och komplicerade samhälle.
1 vilken utsträckning man kan rekommendera eleverna
att skilja på ett vardagligt och dialektfärgat, förtroligt
brevspråk och ett mer strikt och neutralt skriftspråk, annat
än i meningsbyggnad och ordval, vill jag låta vara osagt.
Vi måste vara klara över att konsten att skriva ett klart
och rent högspråk inte nödvändigtvis behöver vara kopplad med konsten att tala det (Trudgill 1975: 80, Dahlstedt
1978: 56). Jag har ibland också mött människor som bett
om hjälp att lära sig skriva (i regel: stava) sin dialekt. En
sådan undervisning hör hemma under punkt 1.

5. Differentiera läromedel och lärarutbildning!
Jämlikheten har under senare tid varit en helig ko i svensk
skolpolitik. Men vad det ytterst gäller är ju inte att alla
barn får likadan undervisning, utan att alla barn, oberoende av utgångsmiljö, tack vare skolan bereds tillfälle
att förverkliga sina anlag och nå lika långt i livet. Och
detta kräver differentierad undervisning, bl.a. med hänsyn
till elevernas dialektala hemhörighet. Vid idiomatisk läsinlärning behövs specifika läseböcker för en rad skilda
dialekter. Och för övergången från dialekt till högspråk
högre upp i skolan behövs särskilda lärarhandledningar för
olika dialektområden. Lärarutbildningen bör vidare inte bara på den akademiska nivån - innehålla ett ordentligt mått av allmän svensk dialektkunskap och elementär
interferensteori. Lärare som flyttar sin verksamhet till en
ny trakt bör dessutom få genomgå särskilda regionala fortbildningskurser som behandlar dess dialekt och regionala
riksspråk.
Ett språk- och skolpolitiskt program för dialekternas ställ54

ning i undervisningen måste dels bygga på kunskap om
deras förekomst och funktion i samhället och i skolan.
Verkligheten bakom Skolöverstyrelsens läroplaner bör
med andra ord kartläggas genom granskning av läroböcker, systematisk utfrågning av lärare och elever (jfr
Berglund & Hultgren 1977) samt iakttagelser och test av
språkliga beteenden och av färdigheter i olika språkvarieteter. Men dels bygger ett sådant program oundvikligen
också på en rangordning av sådana olika värden i människolivet och i samhället som allmän konformism gentemot partikularism, modernism gentemot traditionalism,
och kognitiv rationalism gentemot den hänsyn till människors känsloliv, som vi kan kalla emotionalism (jfr Elert
i denna volym s. 86) o. dyl.
Sammanvägningen mellan dessa olika faktorer är inte
den enskilda språkvårdarens privatsak utan den måste
finna gensvar i en utbredd intersubjektiv opinion. Fastän
många riksspråkstalande centralsvenskar sannolikt anser
att det program som jag nu har skisserat tar alltför stor
hänsyn till dialekterna finns det å andra sidan säkert
bygdemålsvänner som menar att jag med Norge som föredöme kunde ha gett dialekterna större svängrum i skolan.
1 Norge är det t.ex. "heilt sjölvsagt at elevane skal få tala
heimemålet sitt i klasserommet" (Venås 1977: 355). Men
samhällsideologin i vårt västra grannland har sedan gammalt en annan sammansättning än vår, med större inslag
av partikularism och traditionalism. Norrmännens program passar därför inte utan vidare hos oss, även om motsättningen inte är lika påfallande som den mellan det tyskspråkiga och det franskspråkiga Schweiz. Huruvida den
allmänna opinionen i Storbritannien är mogen för Peter
Trudgills nya positiva giv för dialekterna i skolan undandrar sig min bedömning.
För Sveriges del anser jag i varje fall att skolan bör vara
mer medveten och inta en positivare och vänligare attityd
gentemot dialekterna än hittills. Vi behöver inte avvakta
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ytterligare forskning för att fullfölja en sådan allmän sinnesändring. Det räcker med att rådfråga vår känsla och
vårt sunda bondförstånd.
Not: 1 en något förkortad version framfördes denna artikel som
Thuréus-föreläsning vid Humanistiska fakulteten i Uppsala den 7
april 1978.

Litteratur
Bas! ärdigheter i svenska. Diskussionsunderlag. (Skolöverstyrelsens
handledningar.) Stockholm 1975 (tr. 1976).
BERGFORS, ERIK OLOF, Standardsvenska och dialekt i övre Dalarnas
skolor, i: Språkvård 1 - 1974, s. 3-5.
BERGLUND, GÖSTA W. & HULTGREN, SVEN 0., Dialekttalande elever
i övre Dalarna - några resultat från två empiriska undersökningar, i: Nysvenska studier 57, 1977, s. 40-59.
DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS, Utan språkligt rotfäste, i: Folket i Bild
1948, nr 34.
Dialekterna i gymnasiets svenskundervisning, i: Modersmålslärarnas Förening. Årsskrift 1964, s. 36-62; också i: Språket i
blickpunkten, Lund 1969, s. 69-86.
- Massmedierna och språket. Stockholm 1970.
- Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland, i:
Det moderna Skandinaviens framväxt. Uppsala 1978, s. 49-69.
(Acta Universitatis Upsaliensis. Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis 10.)
DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS & TELEMAN, ULF, Folkmål som klassspråk, i: Teleman, Ulf & Hultman, Tor G., Språket i bruk. Lund
1974, s. 133-148.
DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS & ÅGREN, PER-UNO, Övre Norrlands
bygdemål. Umeå 1954.
ELERT, CLAES-CHRISTIAN, Gustaf Cederschiölds "Framtidssvenska"
(1917) och svenskan av i dag. Program, prognos och utfall. 1979.
1 denna volym s. 78-92.
FURULAND, LARS, Litteraturen i bygden. Lokala och regionala kulturmiljöer ur litteratursociologisk synpunkt, i: Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27-28 juni 1977 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1978,
s. 41-82.
Förslag till förändring av grundskolans läroplan. (Skolöverstyrelsen
1978.) Stockholm 1978.

56

HULDÉN, LARS, Heim/Hem. Dikter på munsalarnål och högsvenska.
Helsingfors 1977.
INGERS, INGEMAR, Regionalt riksspråksbruk, i: Studier i dagens
svenska. En antologi red, av Bertil Molde. Stockholm 1971, s.
33-49.
LABOV, WILLIAM, Logiken i "Nonstandard English", i: Bengt Loman (utg.), Barnspråk i klassamhälle. Lund 1974, s. 180-215.
LOMAN, BENGT, Högspråk och dialekt i den finlandssvenska skolan,
i: Dialectology and Sociolinguistics. Essays in honor of KarlHampus Dahlstedt. Umeå 1977a, s. 71-82.
- Svenska språkets framtid i Finland, i: De nordiska språkens
framtid. Bidrag vid en konferens utg. av Bengt Sigurd. Stockholm 1977b, s. 58-68.
- Språk och skola i Kronoby, Österbotten. (Forskningskommittén
i Uppsala för modern svenska. Rapport nr 52.) Uppsala 1977c.
Läroplan för grundskolan. 1. Allmän del. Stockholm 1969. - II.
Supplement. Svenska. Stockholm 1969 (tr. 1974).
MOLDE, BERTIL, Uttal och samhällsroll, i: Språkvård 2 - 1969, s.
10-14; också i: Studier i dagens svenska. En antologi red, av
Bertil Molde. Stockholm 1971, s. 17-31.
NORDBERG, BENGT, "Har du Dahlstedt ligger på nattduksbordet?"
En syntaktisk egendomlighet i mellansvenskt talspråk, i: Dialectology and Sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus
Dahlstedt. Umeå 1977, s. 113-136.
NORMAN, BIRGER, Utanikring. Dikter på ångermanländska. Bjästa
1976.
PEDERSEN, KAREN MARGRETHE, Dialekt regionalsprog rigssprog - en
analyse af börns skolesprog. Aabenraa 1977.
TELEMAN, ULF, Rätt och rätt i språket, i: Språkvård 3 - 1977, s.
3-12.
TRUDGILL, PETER, Sociolinguistics: An Introduction. Harmondsworth 1974.
Accent, Dialect and the School. London 1975.
VENÅS, KEJLL, Om høvet mellom dialekt og normalmål (skriftmål)
i skulen, i: Norsk pedagogisk tidskrift 61, 1977, s. 344-368.
WESTMAN, MARGARETA, Skriftspråksnormer i skolan, i: Språkvård
3 - 1974, s. 8-12.
ÖSTERBERG, TORE, Bilingualism and the First School Language An Educational Problem illustrated by Results from a Swedish
Dialect Area. Umeå 1961.

57

Rusch och rush
Av Sven Ekbo

1 nionde upplagan av SAOL (1950) upptas rush -en -ar
'rusning; slutlopp' jämte rush/a -ade intr. verb (det senare
med uppgiften 'sport', dvs. sportterm). Utan angiven betydelse upptas på sitt ställe ordet rutsch -en -ar (jämte
några sammansättningar) samt rutscha, rutschig och
rutschighet.
1 SAOL:s tionde upplaga (1973) är behandlingen av här
omtalade ord utförligare. För rush anges 'särsk. sport.
slutlopp; snabbt anfall o. d.; rusning', för rusha 'sport.
göra en rush', för rutsch 'fart, kläm; liv o. rörelse; hastig
åkning', för rutscha 'hastigt glida utför' och för rutschig
'driftig, energisk, klämmig'. Därjämte har i tionde upplagan insatts orden rusch -en 'yard, rusning, liv o. rörelse;
driftighet, energi' och ruschig 'driftig, rutschig'.' 1 slutet
av stycket med dessa två ord står en hänvisning 'jfr rush',
liksom stycket med orden rush och rusha avslutas med
hänvisningen 'jfr rusch'.
Den större utförligheten i fråga om förklaringar av
ords betydelse är ett genomgående drag i den nya upplagan av SAOL.' Inskottet av rusch och ruschig har väl
sin viktigaste grund i att dessa ord behandlas i det 1962
färdigställda 23:e bandet av SAOB.
Då rusch och ruschig står i samma stycke och det senare ordet
ges i formen -ig, innebär beteckningen 'yard.' vid det första ordet
att denna bruklighetsuppgift även gäller för ruschig.
8
Se inledningen till SAOL 1973 s. III o. G. Mattsson i Johannisson
o. Mattsson Svenska Akademiens ordlista under 100 år (1974) s.
102ff.
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Då ordlistans uppgifter i fråga om rusch och rush är
ganska knapphändiga, är det lättbegripligt att en viss villrådighet lätt kan uppstå i fråga om val av stavform med
ledning av ordlistans uppgifter, och fråga har också ingått
till ordboksredaktionen hur man härvid bör förfara.3 En
närmare granskning och diskussion av material rörande
dessa ord och deras släktingar har också ett visst stavningsteoretiskt intresse. 1 det följande skall jag därför med
hjälp av SAOB:s material söka ge en mera ingående belysning av de hithörande ordens historia och i anslutning
härtill ta upp vissa stavningsfrågor till diskussion.
Tidigast anträffat av de hithörande orden är rutsch. Det
äldsta belägget i SAOB lyder:
Du kan ju då och då .. göra en liten rutsch hitin, och
passera några timmars behaglig téte å téte med din
sköna. Lebrun Den dygdige ynglingen (sv. övers, av
D. G. Björn) 71(1794).
Betydelsen är här '(nöjes)tripp, tur, avstickare', och ordet
är uppenbarligen ett lån från t. Rutsch i bet. 'resa, färd'.4
Ordet är numera obrukligt i svenskan i denna användning,
men betydelsen upptas t.ex. i Dalins ordbok 1854 och ännu
i Cannelins svensk-finska ordbok 1921. Motsvarande betydelse 'göra en (nöjes)tripp o.d.' är belagd hos verbet
rutscha t.ex. i Nordforss' svensk-franska handlexikon 1805,
och i tyskan är betydelsen t.ex. anträffad hos Goethe:
sonntag rutscht man auf das land (citerat hos Grimm
8: 1569).
En ursprungligare betydelse hos t. rutschen är 'glida,
Jfr äv. L. Alfvegren i Journalisten 1974, nr 6, s. 4. Missuppfattat
(såsom lånord från engelskan) är rusch hos Å. Thuistrup i Ord och
stil 5: 31(1973).
Se Grimm under Rutsch, m. (8: 1568): in derber tibertragung fur
reise ..: glficklichen rutsch. Jfr Därs. under Rutsche 3: humoristisch fur reise, fahrt: gijickliche rutsch (citerat från Frischbier
Preussisches Wörterbuch).
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särsk. i sittande ställning', och det svenska rutscha är i
denna användning anträffat 1835:
Vi ha gått, vi ha rutschat, vi ha rott, vi ha åkt (vid gruvbesöket i Hallein i Österrike). Böttiger Samlade skrifter
6: 200.
Ordet är ju i svenskan alltjämt brukligt i denna betydelse;
det vanliga rutschbana (efter t. Rutschbahn) är känt från
1844.
Till denna betydelse sluter sig sådana användningar av
rutsch som
Jag .. hamnade snart med en sista lång rutsch nere på
jökeln. Alm Över isbranter 34 (1925).
Andra typer av hastig rörelse representeras av sådana
exempel som
Man tager spårvagnen vid Karlavägen, begagnar det
förr omnämda kostnadsfria utbytet vid Humlegårdsgatan och rutschar af till Slussplan. Lundin Nya Stockholm 100 (1887).
(Johan) kröp in (i bilen) och höll sig krampaktigt fast i
sätet medan vagnen rutschade i väg och Petter pratade
på. Carlsson Min bok, din bok, alla vackra flickors bok
51(1912).
Att gå på Södra teatern var roligt. Den långa spårvagnsfärden, kön framför hissen, den lilla rutschen upp den enda hiss som fanns någonstans - (osv.). Knemer
Brantings på Norrtullsgatan 129 (1939).
Böttiger introducerar ordet rutscha strax förut i sin skildring av
besöket i saltgruvan. Han skriver (s. 197): Man sätter eller rättare
lägger sig nu mellan (trä)ka/larne, sticker högra benet under linan,
håller sig i denna väl fast med högra handen, som där/öre är försedd med den tjocka handsken, och halkar så på rygg ut/öre, under
det man lyser sig med blosset i venstra handen. Och (s. 198): Ett
sådant sätt att färdas, heter på bergsmannaspråket - att rutscha.
Ordet är alltså i detta sammanhang direkt övertaget från tyskan.

Ordet rutsch användes också såsom interjektion uttryckande att något sker mycket snabbt o.d.,° t.ex.
Att expediera giftermålen .. såsom de der tokingarne
Engelsmän och Amerikanare göra det, bara en vigsel
och så rutsch i vagnen att fara till verldens ända! Bremer Hertha 409 (1856).
Nära till denna användning ansluter sig
Med bantåg till Berlin är det bara ett rutsch - ett rutsch
bort och ett rutsch hem. Reuter Onkel Braesigs reseäfventyr (sv. övers, av C. J. Backman) 12 (1872).
En allmännare betydelse 'livlig rörelse (bland en stor hop
människor), liv och rörelse (och kommers), liv och fart,
rusning', möter i sådana exempel som
En lirspelare med en apa på axeln hade ingenting emot
att bonden blef klådd, ty bönderna hade aldrig några
slantar, men mot goda år hade han ingenting att anmärka, ty då var rutsch på marknaden. Strindberg
Svenska öden och äfventyr 2: 197 (1883).
Det var grannmarknad i staden. Ock kors, ett sådant lif
på gator och torg! . . Lif, rutsch, oreda. Agrell På landsbygden 19 (1887).
Allt det vanliga rutschet och levernet när en dag begynner. Reymont Bönderna (sv. övers, av E. S. Wester)
4: 22 (1924).
Motsvarande användning av verbet rutscha 'vara i livlig
rörelse el. verksamhet, flänga o.d.' representeras av följande exempel
Jag ville vara ute och rutscha om på fält och i skog.
Samzelius Skogs- och jägarlif 15 (1894).
Jfr It. et is rutsch vorb (citerat hos Grimm 8: 1568).
T. orig.: auf der Eiserbahn ist Berlin ein Rutsch
hin, ein Rutsch her.
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ein Rutsch
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För en journalist är det just nu icke lämpligt att närmare studera utställningen, det är för mycket folk, för
mycket rutschande där. Stockholms Dagblad (landsortsuppi.) 1897, nr 483, s. 3.
Han.. rutsjar och river värre där han far fram. Högberg
Utbölingar 1: 166 (1912).
Den slitna inackorderingsfrun som .. rutschade omkring
från morgon till kväll. Lidman Lågan och lindansaren
23 (1952).
En abstraktare betydelse hos ordet rutsch avseende egenskap hos person 'drift, energi, fart och kläm' möter i följande exempel.
Emellertid svängde Amelie med riktig rutsch omkring
öfverallt, der tillsyn behöfdes. Flygare-Carlén Skjutsgossen 314 (1841).
Det är ingen rutsch i det folket. De arbeta och arbeta,
men det blir aldrig något med det; ty de förstå icke
ställa sig. Dens. Rosen på tistelön 321 (1842).
Om Freddy hade den ringaste rutsch i sig, så skulle han
skaffat en (droska). Shaw Pygmalion (sv. övers, av H. F.
Vallentin) 6 (1914).
Det är inte möjligt att med bestämdhet avgöra vilka av
ovan behandlade betydelser hos rutsch och rutscha som är
direkt lånade från tyskan eller lågtyskan och vilka som
utvecklats inom svenskan från ordens användning i inlånade betydelser. Den tyska och lågtyska lexikografien är
alltför ofullständig för att man skall våga påstå att en viss
betydelse saknas i dessa språk. Det är i alla händelser möjligt att betydelserna 'liv och rörelse' och 'drift, kläm' hos
rutsch och 'vara i livlig rörelse el. verksamhet, flänga o.d.'
hos rutscha är utvecklade på svenskt område.8
8
Orden rutsch och rutsche är inlånade från tyskan också i danskan.
Förutom betydelser som står de i tyskan anträffade mycket nära
möter i danskan även ett sådant exempel som Tyve Aar efter den
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Vid sidan av rutsch och rutscha uppträder så i svenskan
- något senare än dessa former - varianterna rusch och
ruscha. Det näst äldsta exemplet med formen rusch utgör
betydelsemässigt motstycke till rutsch i den numera obrukliga betydelsen '(nöjes)tripp, resa'. Det är från 1849 och
lyder:
"Nio mil - är det grannskap?" "Åh ja, inte så egentligen, men visst fara vi till hvarandra på bröllop alltid;
det är en liten rusch på ett par dagar, när det är snö i
skogen och is på sjöarne." Wetterbergh Kapellpresten 6.
Det tidigaste exemplet har snarast betydelsen '(kring)flackande, flängande'; det återfinnes i Atterboms bref till
sin fästmö 1823-1826, utg. av H. Atterbom-Svenson 1911,
s. 198, och härrör från 1825.
Mitt vistande i Köpenhamn alltifrån d. 21 (juli) var en
beständig rusch men högst lärorikt i alla afseenden. Jag
besökte andra dagen Oehlenschläger .. Den 23 besåg
jag, på eftermiddagen, Målar-Akademien och slottet
Charlottenburg (osv.).
Dessa båda äldsta exempel på rusch får väl anses representera numera obruklig betydelse (se SAOB rusch,
sbst1 3).
Något senare träffas ordet med betydelserna 'livlig rörelse och verksamhet, högt uppdriven el. forcerad aktivitet
o.d.' och 'energi, driftighet, fart och kläm'. Hit hör uppgiften hos Rietz Svenskt dialekt-lexikon 544 b (1865): russj,
n. "Han har bra russj." Uppgiften är fogad till artikeln
russja, v., i dess första betydelse 'handla, drifva rörelse;
vara rörlig och verksam'. Den andra betydelsen är 'hus-

nye Ordnings Indførelse vii Kvinderne have Fiertaliet i Rigsdagen;
saa kommer der Liv i Debatten og Rutsch i Lov givningen. Brandes
Fugleperspektiv 256 (1913). Här är alltså betydelsen 'fart, drift
el. dyl'.
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hålla slösaktigt'. Rietz' uppgift "Sdm." i artikelns slut
skall väl fattas så att båda betydelserna hör hemma i Södermanland.°
Ur litteraturen föreligger exempel från 1889:
Vid hamnen blef det lif och rusch (när våren kom); ångvinscharna snurrade, sjömännen hojtade, kettingar rasslade (osv.). Blanche Porträtter, interviewer och skizzer 111.
Nu ifrågavarande betydelser är ju fortfarande fullt brukliga hos ordet rusch (som väl har en något vardaglig
prägel), och från 1900-talet kan anföras:
Basens kojlag fick komma igen .. och hjälpa till med
det som var kvar. Men då vart det också en rusch däruppe, så att det var livsfarligt. Huggarna fällde på varandra och förstörde verktygen (osv.). Nordström Sven
med armbågsrum och andra av samma ull 176 (1929).
Det var ett rusch och liv på plan (vid fotbollsspelet).
Alm-Eriksson Prinsskolan 60 (1932).
Det är rusch och liv och befallningar dagen lång (på
kaféet). Martinson Kvinnor och äppeiträd 71(1933).
Man fick lov att erkänna att det kommit ny fart och
rusch i det hela. Johnson Här har du ditt liv 38 (1935).
Jag vet inte vad det skall bli av Lasse, sade hon bland
annat. Han är inte som andra grabbar - det är ingen
rusch i honom. Eriksson Din ömhet är hunger 62 (1948).
Det var fart och rusch som under den värsta högkonjunktur. De Geer Genombrottstider i Bergslagen 120
(1951).
Vid sidan av rutscha möter också former utan t; det tidigast kända exemplet är det hos Rietz anförda russja från
° Jfr uppgifterna om russj, russjä, russjäre i G. Ericssons Ordlista
ur Åkers och Öster-Rekarne härads folksprk i Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 3: 93(1882).
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Södermanland (se ovan s. 63). 1 litteraturen träffas bl.a.
följande exempel.
Nu ruschar det undan, sade han först, när han kommit
uppför backen. Vagnen rullade skramlande utför. LoJohansson Statarna 2: 163 (1937).
Hon ruschade in i köket och donade med allt hon fick
tag i. Browallius Paradisets dagg 99 (1957).
Hulda ruschade omkring ett tag. Därs. 347.
För de båda sista exemplen ger SAOB betydelseuppgiftema 'med rutsch och fart bege sig in' resp. 'med rutsch
och fart fara omkring' (se SAOB ruscha, v.').
Det kan inte råda någon tvekan om att ovan anförda
exempel med rusch och ruscha representerar en uttalsförenkling av rutsch och rutscha. Överensstämmelse i betydelse och fraseologi tillsammans med tiden för uppträdandet av dessa former gör denna härledning helt evident.
1 det svenska ordförrådet finns inga osammansatta arvord
innehållande Ijudförbindelsen t + f-ljud, och en sådan förbindelse blir sålunda lätt ombildad (förenklad) till enbart
f-ljud, varigenom överensstämmelse uppnås med ljudstrukturen i sådana inhemska ord som ässja, hässja, nässja,
hyssja, hyss), usch, husch, därjämte en rad lånord som
galosch, tusch, dusch, musch, duscha, ryssja m.f 1. Beträffande denna uttalsförenkling kan man erinra om orden
på -tion som i äldre tid allmänt uttalades med tf (liksom
fortfarande i Finland) i sådana ord som inspiration, kommunikation, kon firmation; i Sverige har ju det nu vanliga
uttalet av dessa ord enbart f-ljud; i tvåstaviga ord av typen
station, nation, motion är ju dock uttalet med tf fortfarande det vanliga, fastän uttalet med enbart f-ljud i ordet
station är mycket spritt, särskilt i vardagligt språk. Emellertid är ju denna grupp av ord inte fullt jämförbar i
strukturellt avseende med våra ord rutsch(a)'-.-rusch(a).
Ett fullt jämförbart ord är det numera föga brukliga
karutscha 'kautschuk', som jag i dialekt (Valbo, Gästr.)
WI

hört uttalas karuscha (i sammansättningen karuschaboll
'gummiboll').'° Av intresse är också att ordet rutsch även
i danskan stundom uppträder utan t, i formen rusj (se
Ordbog over det danske sprog under rutsch).
Med vårt ordpar rusch, ruscha har i senare tid ett annat
ordpar uppträtt i viss konkurrens, nämligen det från
engelskan lånade rush, rusha. 1 den mån orden används
i tal, vållar denna konkurrens ingen olägenhet eller svårighet; uttalet av rusch är identiskt med uttalet av rush, och
ruscha och rusha har också sinsemellan lika uttal. Svårigheten kommer till synes först vid skrivning, eftersom stavningen är olika.
Låt oss först följa de från engelskan lånade ordens uppträdande i svenskt skriftspråk. Det tidigaste belägget i
SAOB:s material är från 1901.
Genast då Sheffield gjort afsparken gingo "the Spurs"
fram men deras "rush" stoppades med stor skicklighet
af Nedham. Nordiskt idrottslif 1901, s. 192.
Såsom framgår av texten är ordet här snarast citatord
från engelskan och betydelsen är 'hastigt anfall (i fotboll),
rusning (med bollen)'.
Men ordet blir snart godtaget i idrottsspråket. 1 Johanson Fotboll (1905) /Idrotternas bok 1/, s. 55, heter det
En snabb rush, i stället för sådant ändamålsiöst manövrerande (dvs, passande fram och tillbaka) med bollen,
hade kanske kommit bättre resultat åstad.
Även inom andra sportgrenar än fotboll kommer ordet
rush till användning.
Så äv. i Västerbotten en!. medd. av prof. Gösta Holm. Jfr äv.
Alander Konsonanterna i östergötlands fo!kmå! 2: 45 (1935), med
sådana dialektala exempel som grysche 'grytsked', åschels 'åtskils'
och (därs. s. 108) åschilde 'åtskilda', åschelne 'åtskillnad' (orden här
återgivna med grov transkription).
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Svårigheten (i bandy) vid en lång rush med bollen är att
hindra denna att hoppa över klubban. Almkvist Bandy
44 (1919).
Carpentier drivs (i boxningsmatchen) omotståndligt mot
repen genom ursinniga rusher från Jacks sida. Swing
1921, nr 26, s. 12.
Frasses vinande rusher (i ishockeymatchen) med åtföljande långskott. Idrottsbladet 1924, nr 33, s. 12.
Det var endast Johanssons rush på sista meterna (i simtävlingen) som avgjorde striden till hans favör. Därs.
nr 140, s. 2.
Om gäddan vid sin rush söker djupet, skall den hållas så
stramt som donen tillåta. Hammarström Handbok i
sportfiske 228 (1925).
Betydelsen i sportspråket är sålunda 'snabb förflyttning,
rusning, snabbt anfall'. Ordet är i denna stilmiljö vanligen
väl skilt från det ovan (s. 63 f.) behandlade rusch. En annan sak är att åtskilliga skribenter har föredragit att stava
även det från engelskan inkomna sportordet med sch; en
sådan stavning överensstämmer ju med stavningen av
andra lånord i svenskan, t.ex. dusch, musch, tusch.11 T.ex.
Under andra halftid (i fotbollsmatchen) lyckades göteborgskamraterna på två hörnor och rusch göra trenne
mål mot intet. Sydsvenska Dagbladet 1908, nr 250, s. 5.
Medan Saager höll sin häst framme med händerna och
först tog till spöet för sista ruschen. Stockholmstidn.—
Stockholms Dagbl. (uppi. A) 1933, nr 274 A, s. 13.
När en av era börjar anfallet med rusch från egna buren
(i ishockey), så (osv.). Dagens Nyheter (uppl. A) 1934,
nr 17, s. 13.
Hit hör möjligen också följande exempel.
(Uppsalalagets) ytterhögerforward .. tog (i fotbolls11

äv. pushboll, tidigare även stavat puschboll (se SAOB).
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matchen) bollen bortom midtellinien samt gick i ett
rusch förbi haif- och helback samt rätt på målman, från
hvilken han tog bollen och petade in den i målet. Nordiskt idrottslif 1902, s. 220.
Här kan dock även anslutning till rusch = rutsch ha ägt
rum.'2
Hittills behandlade fall av rush har tillhört sportens
språk och betecknat en mer el. mindre kortvarig snabb
förflyttning; stundom kan tanken på förflyttning något
träda i bakgrunden (t.ex. i fråga om boxning), varvid ordet
närmast kommer att beteckna ett snabbt och häftigt angrepp. Men det engelska lånordet uppträder - sedan det
vunnit inträde i sportens språk - även i allmännare betydelser, dels såsom bildlig användning av sporttermen,
dels genom förnyat lån från engelskan. Det förstnämnda
fallet har vi väl snarast att göra med i sådana exempel
som
Han tillgrep . . (i ett visst läge i spelet) en rush, drev
upp insatserna, dubblade, femdubblade, tiodubblade.
Siwertz Selambs 2: 19 (1920).
Under nazisternas väldiga rush, som sopade bort alla
partier. Dagens Nyheter (uppi. A) 1933, nr 197, s. 3.
Förnyat lån från engelskan torde i huvudsak ligga bakom
användningen av rush i betydelsen '(plötslig och hastig)
tiliströmning av människor (köpare, resande, arbetssökande o.d. till en plats el. lokal o.d.), rusning; särskilt om
tiiströmning till nyupptäckt guld- el. diamantfyndighet'.
Hit hör sådana exempel som
Inte långt efter det de första resandena kommo över
Karungi hade. . (handelsmannen) sitt varuhus installerat
12

Jfr dels exemplet från 1872 ovan s. 61, dels det i Ordbog over
det danske sprog under 1 rutsch meddelade språkprovet De to
første Glas (spiritus) føles syndige; Resten gaar i et Rutsch. Paludan Torden i Syd 257 (1932).
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(där), och när den stora rushen kom var han klar att ta
emot med bröd, korv, konserver (m.m.). Svenska turistföreningens årsskrift 1916, s. 198.
San Francisco .. sköt upp ur guldrushen vid slutet av
fyrtiotalet. Men den senaste rushen är Los Angeles, där
det sägs att ett hus blir färdigt var sjunde minut. Siwertz
Lata latituder 34 (1924).'
Diamantrush i Transvaal. Den våldsammaste rush, som
någonsin förekommit i Sydafrika i samband med upptäckten av ett nytt diamantfält, har utspelats .. i Transvaal. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1926, nr
132, s. 6.
Idén (om en retrospektiv utställning av modern svensk
konst) har säkerligen endast att vinna på om dess förverkligande uppskjutes till för retrospektiva betraktelser
mera lämpade förhållanden än utställningssommarens
stora rush. Svenska Dagbladet 1930, nr 75, s. 16.
På kort tid var trakten översvämmad av flera hundra
guldvaskare, och så började rushen. Dagens Nyheter
(uppl. A) 1933, nr 23, s. 22.
En rush utan like präglade på måndagen såväl sjömansförmedlingen som sjömanshuset i Göteborg. Svenska
Dagbladet (uppl. B) 1945, nr 156, s. 7.
Kaffeskedar är små hjälplösa ting, som inte har förmågan att ta vara på sig själva, när de släpps ut i sommarens rush. Svenska turistföreningens årsskrift 1954,
s. 123.
Karlshamns hamn upplever just nu en rush av aldrig
tidigare skådad omfattning. Virkestillförseln ökar oupphörligt .. och nu pumpas det in oljefröer både natt och
dag. Sydsvenska Dagbladet 1957, nr 239, s. 8.
Även i dessa användningar nyttjar skribenterna ofta stav13
Ordet står i detta språkprov i sådan syntaktisk ställning att det
får anses ha betydelsen 'mål för tillströmning'; denna betydelse
förekommer också hos eng. rush (se Oxford Engi. Dict. rush 4 b).
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ning med sch, av samma skäl som sportordet rush ofta
stavades med sch. Sådana fall är
Småbanker, som ha små möjligheter att möta en tillfällig rusch från insättarna. Teknisk Tidskrift 1927,
AlIm. s. 161.
Under den första ruschen lydde lösen "Var och en för
sig själv och ett skott för den som kommer sist". Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1934, nr 293, s. 3.
Det råder för närvarande en fullkomlig rusch efter pass.
Dagens Nyheter (uppl. A) 1946, nr 116, s. 6.
(Tenorna) skall . . göras sjöklara, så att man några dagar
i förväg kan frakta dem ut på holmarna till reds för
ruschen den 15 på ottan. Hassiöf Svenska västkustfiskarna 272 (1949).
Affärerna, som fick köra med minskad personal under
ordinarie rusch. Dagens Nyheter (uppi. B) 1958, nr 3,
s. 12.
1 de flesta exemplen kan man ännu ganska klart urskilja
att det från engelskan lånade ordet rush här ligger till
grund, men i vissa fall kommer betydelsen ganska nära en
innebörd som vi funnit hos rusch = rutsch, nämligen 'livlig
(rörelse och) verksamhet, (full) aktivitet o.d.' (se ovan
s. 63). 1 sådana exempel som 1930, 1945, 1954, 1957 och
1958 ovan kan ordet även (i vissa fall till nöds) uppfattas
ha en sådan innebörd. Här föreligger sålunda en möjlighet
till sammanfall av de etymologiskt skilda orden.
1 andra fall brukar vissa skribenter stavningen rush i användningar som helt överensstämmer i betydelse med det
äldre svenska ordet rusch rutsch. Det gäller följande
exempel.
Stationssamhället .. ser ut som ett vanligt svenskt stationssamhälle brukar se ut åren före sekelskiftet, trist,
dammigt och gassigt, men det är fart och rush överallt.
Alforsa är ingen gammal småstad som sover och dåsar
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vid en sömnig å. Här har man brått, här kommersas,
här pulserar livet. Widegren Släkten är värst 93 (1940).
Han tycker att Göteborgs hamn imponerar genom liv
och rush och säger att det är nästan som att vara hemma
på Themsen. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
1945, nr 238, s. 2.
1 dessa båda exempel avses med rush inte någon tidsbunden "rusning" utan ett mera permanent tillstånd av högt
uppdriven aktivitet. En sådan betydelse torde saknas eller
vara ovanlig hos eng. rush.14. Här har säkerligen det äldre
svenska ordet i-usch= rutsch använts av resp. författare,
men man har anslutit det till det från engelskan lånade
rush och därför stavat rush. Detta är än mera tydligt i följande fall:
Men, snälla gatumyndigheterna, när ni nu gå till verket
med som vi hoppas amerikansk rush och energi, kom
då också ihåg en liten sak (osv.). Svenska Dagbladet
(uppi. A) 1930, nr 267, s. 10.
Här ifrågavarande betydelse 'drift, kläm, fart' torde snarast saknas hos eng. rush, i den mån den fattas som egenskap hos person.'5 Både i detta exempel och i det strax
förut från 1945 anförda har väl tanken på anglosaxiska
förhållanden medfört association med eng. rush.
Verbet rusha har endast anträffats i betydelser som direkt anknyter till den sportsliga betydelsen hos substantivet rush, nämligen dels 'göra en rush el. rusher', dels i
vissa transitiva användningar som nära ansluter sig härtill
(se SAOB rusha 1 och 2). Det gäller sådana exempel som
' Jfr t.ex. Webster under 'rush 2 a: an unusual burst of activity,
productivity, or speed, usually because of pressure or accumulation
(t.ex.) buy in a wild Saturday morning rush or go without what
you need .. b: a sudden insistent and usually eager demand .
(t.ex.) the height of the Christmas rush.
'-' Jfr (Craigie) A dict. of American Engi. rush, n.2 mom. 5.
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Magnusson rushade och centrade. Idrottsbladet 1917,
s. 73.
Jag förstod att han tänkte ruslia in på mig i första
ronden (i boxningsmatchen). Swing 1920, nr 6, s. 5.
Vid 30 min. rushade Skaras v.y. och lade upp en idealpassning, som h.i. förvandlade i mål. Idrottsbladet 1924,
nr 77, s. 10.
Cook .. rushade svensken mot repen (i boxningsmatchen). Dagens Nyheter (uppi. A) 1934, nr 31, s. 13.
Med full avsikt och i klar medvetenhet om ordets engelska
ursprung stavar dock Jonason i sin bok Svensk fotboll
(1917), s. 102, detta ord ruscha, då han skriver

Passa, sparka bollen till en medspelare, går tillbaka på
eng. to pass; ruscha, göra ett hastigt anfall, på to rush.
Jfr härtill ovan s. 67, 70.
Här skall till slut även tilläggas några ord om ordparet
rutschig'—'ruschig. Orden (som fortfarande är brukliga,
det senare med något vardaglig prägel) är i SAOB:s material inte anträffade förrän på 1900-talet. Några exempel:
Hela konsten med Efraims ättlingar tycktes vara att ge
dem någon rutsjig sysselsättning. Högberg Baggbölingar
1: 212 (1911).
En arkeolog får minst av allt vara en bokmal av den
traditionellt kända typen. Han är en rutschig karl i
overall, som vet att hantera mätsticka och ritbräde lika
bra som de historiska folianterna. Nya Dagligt Allehanda (uppl. A) 1931, nr 349, s. 4.
Vår tids unga dam är framför allt rutschig, hon är dugande och inte rädd för besväret. Stockholmstidn.—
Stockholms Dagbl. 28/1 1934, söndagsbil. s. 9.
Betydelsen är alltså 'hurtig och rivande, klämmig, driftig
o.d.' (se SAOB rutschig). 1 fråga om måleri eller teckning
o.d. blir betydelsen 'schvungig el. klatschig o.d.' (se SAOB
rutschig b), t.ex.
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Ett . . blyertsporträtt, föreställande Troili i bröstbild hel
fas, snabbt och rutschigt utfört av Kilian Zoll i början
av 1850-talet. Kjellin Uno Troili 1815-1875 1: 229
(1917).
Sidoformen ruschig är även väl belagd, t.ex.
Medan den alltid lika ruschige värden tände lampan,
drog ner rullgardinerna och gav sig till att möblera om
rummet. Månsson Rättfärdiggörelsen genom tron 2: 60
(1916).
Farbror var godmodig, fastän ordningsmänniska och
ruschig. Saxon 1 handelsbod på 1870-talet 94 (1932).
Tack vare alla moderna attiraljer hinner husmodern utföra sitt arbete raskt och ruschigt. Idun 1948, nr 41, s. 22.
1 dessa exempel överensstämmer betydelsen helt med den
hos rutschig. 1 vissa andra exempel möter ordet med betydelsen 'som kännetecknas av liv och rörelse, präglad av
högt uppdriven el. forcerad aktivitet, stundom: jäktig, hetsig'. Sådana exempel är
Gårdagen blev ruschigast för hembuden av utländska
tillgångar uppger man på Skandinaviska Banken för
HT. Det var sista dagen som sådana tillgångar skulle inlösas. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1947, nr
265, s. 15.
Trodde någon att ankringen betydde koppla av för de
omkring 180 officerarna och blivande officerarna i handelsmarinen, så var det fel för nu är det extra ruschigt
och på lördagskvällen kom inte en enda i land! Göteborgs-Posten 1949, nr 231, s. 1.
För det svenska inslaget (i utställningen) svarar fru
Mossa Roth. 1 går var det ruschigt värre i lokalen.
Fruktlåda på fruktlåda kånkades in (osv.). Därs. 1950,
nr 277, s. 26.
1 sådan användning kan ordet också associeras med rush
'tiliströmning av folk, rusning', och det är föga förvånande
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att även stavningen rushig uppträder. Tydlig anslutning
till julrush visar rubriken
Den stora slutspurten - rushigt i affärerna. GöteborgsPosten 1953, nr 344, s. 19 (texten under rubriken har
bl.a.: den stora julrushen som råder).
Mindre motiverad (om än förståelig) är stavningen i följande fall:
Den största och rushigaste pappe- och gossefröjd som
väl skådats i den här sta'n. Göteborgs-Posten 1949, nr
252, s. 7.
Klientelet accepterar helt enkelt inte att vara någon
annanstans än i storstaden. "Mina nerver har behov av
det rushiga livet där", säger man. Svenska Dagbladet
(upp!. B) 1957, nr 123, s. 9.
Minst försvarlig är stavningen i följande passage:
Som förspel visades en serie bilder från de stormdrabhade distrikten i England, Holland och Belgien, samt en
rushig idrottskrönika. Göteborgs-Posten 1953, nr 53, s. 6.
Betydelsen överensstämmer här helt med den hos rutschig
i nedanstående exempel.
Boken är rutschig och spännande. Svenska Dagbladet
(upp!. A) 1932, nr 292, s. 6.
Sammanfattningsvis kan vi efter denna genomgång av
material slå fast följande. Vi har i svenskan ett förhållandevis gammalt lånord (från tyskan) rutsch (jämte rutscha
och rutschig), varav i svenskan åtminstone före 1825 utvecklats formen rusch (jfr ruscha och ruschig). Såsom
sportterm introduceras i svenskan omkring 1900 det från
engelskan lånade rush, som något årtionde senare i anslutning till sin engelska förebild även användes i betydelsen 'rusning el. tillströmning av folk o.d.'. Med denna betydelse visar den från 1880-talet kända betydelsen 'liv och
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rörelse, livlig aktivitet' hos ordet rutsch (rusch) släktskap,
och förutsättning föreligger sålunda för att de båda orden
kan sammanblandas, varigenom osäkerhet i fråga om
stavningen kan uppträda.
Hjälpmedel till vägledning rörande stavningen i detta
fall har länge saknats. Östergren Nusvensk ordbok (5: 882,
1936) upptar endast rush, och det anmärkes att ordet
ibland förekommer stavat rusch. SAOL 1950 upptar endast rush (se ovan s. 58). Det i Sverige av ordet rutsch skapade ordet rusch (jämte ruscha och ruschig) har under
lång tid inte kommit med i ordlistor och ordböcker. 1
någon mån kan dessa förhållanden ha medverkat till att
stavningen rush (rushig) ibland trängt utanför sitt egentliga område (se ovan s. 71, 74).
Man kunde hävda att det är opraktiskt att behöva ha
eller skaffa sig en så pass fördjupad insikt i ordens historia
och betydelsefält som i detta fall krävs för att välja den
lämpliga stavningen. Av detta skäl kunde man förespråka
en gemensam stavform för de olika, sinsemellan lika uttalade orden. Flera möjligheter kan övervägas. För att
börja med stavningen rusj (rusja, rusjig) måste denna sägas
vara osvensk (inga ord i svenskan har stavningen sj för
J-ljud i denna ställning i orden). Stavningen russj (russja,
russjig) är utan tvivel mera svensk, men en närmare
granskning av ord med ssj för f-ljud visar att denna stavning aldrig förekommer efter u (av ljudhistoriska skäl).
Vidare har av enstaviga ord i SAOL 1950 och 1973 endast
hyssj denna stavning av f-ljudet. En stavning russj går
därför dåligt in i det svenska ordförrådets ortografiska
system. En sådan stavning skulle sakna nödigt stöd av
andra ord i ordförrådet.1'
En stavning rusch (ruscha, ruschig) vore i god överens1 fråga om stavningen russj gäller därjämte för det från engelskan lånade ordet samma invändningar som kan göras gällande
gentemot stavningen rusch (se strax nedan).
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stämmelse med stavningen av en mängd jämförliga ord i
svenskan, t.ex. dusch (duscha), musch, tusch (tuscha), usch.
Av det föregående har framgått att många skribenter funnit det naturligt att stava även det från engelskan inlånade
rush (ruscha) med sch (se ovan s. 67 med exempel från
1908, 1933, 1934 och s. 70 med exempel från 1927, 1934,
1946, 1949, 1958 samt s. 72 med exempel från 1917). Skulle
sporttermen rush ha tagits med i SAOL 1923, skulle stavningen sannolikt ha blivit rusch, åtminstone i första hand.
1 denna upplaga av SAOL är sch den vanliga stavningen
av f-ljudet även i lånord från engelskan, t.ex. scherry
(SAOL 1900: scherry, äfv. sherry), schoddy (äv. i SAOL
1900), faschonabel. Även i övrigt gavs lånord från engelskan i 1923 års ordlista i stor utsträckning starkt försvenskad stavning, t.ex. sörv (sörva), gem eller game, hit
eller heat, skaut (SAOrdförteckning 1916: scout 1. skaut).
Denna väg har mer eller mindre övergivits i SAOL 1950
och 1973.
Förklaringen är att de försvenskade stavningarna inte
lyckades vinna anklang.17 Ordlistans former upptogs inte
i praktiken. Idrottsskribenterna skrev serva, game och
heat, och scouterna och deras ledare skrev scout. Kunskaper i engelska har efter andra världskriget blivit mycket
allmänna i de yngre generationerna, och ord som känns
igen som engelska stavas ofta utan närmare reflexion på
engelskt vis. Möjligheterna att försvenska engelska lånords
stavning är numera mycket inskränkta." Det är säkerligen
orealistiskt att tro att sporttermen rush skulle börja stavas
rusch, om denna stavning infördes i en kommande upplaga av SAOL. Men om sporttermen stavas rush, måste det
från engelskan lånade ordet rush även stavas med sh, när
det uppträder i andra betydelser.
17 Se P. Holm Nytt och gammalt i Svenska akademiens ordlista
(1951), s. 54.
18 Jfr G. Mattsson i Johannisson o. Mattsson Svenska akademiens
ordlista under 100 år (1974), s. 107 f.
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Eftersom emellertid stavning med sh endast kan godtas
i lånord från engelskan, är det klart olämpligt att använda
denna stavning, när det svenska ordet rusch (av rutsch)
avses. En stavning rush, när betydelsen 'kläm, energi, fart,
drift' åsyftas, är på avvägar (jfr s. 71 ovan), likaså rushig
i betydelsen 'hurtig och rivande, klämmig, schvungig' (jfr
s. 74 ovan).
Det återstår då ingenting annat än att ge så god information som möjligt om de båda orden rusch och rush. Det
försök som gjorts i SAOL 1973 torde kunna förbättras.
Man kunde tänka sig att såsom förklaring till ordet rusch
sätta 'yard, livlig verksamhet, liv o. rörelse; driftighet,
energi; fart, kläm'. För ordet rush kunde förklaringen lyda
'rusning (särsk. sport. slutlopp, snabbt anfall); tillströmning (av folk)'. En sådan lättare omredigering av betydelseuppgifterna skulle kanske kunna ge en mera fruktbar
vägledning. En viss fördel har förklaringen i SAOL 1973
(se ovan s. 58) däri att översättningsordet 'rusning' upptas
för båda orden. Härigenom ges en antydan om att orden i
vissa användningar är mer eller mindre liktydiga, varvid
stavningen i dessa fall blir fri. Mindre lyckligt är nog
emellertid att ge ordet 'rusning' som första översättningsord för rusch, även om innebörden av detta ord 'rusning'
omedelbart förklaras med tillägget 'liv o. rörelse'. Att
sammanhang kan tänkas, där båda stavningarna rusch
och rush kan försvaras, behöver nog inte uttryckligen anges i ordlistan. Vad man söker där är nog ordens mest
karakteristiska betydelser, och mot bakgrund av dessa får
en rådsökande sluta sig till om han i det särskilda sammanhang han skapar bör stava med sch eller sh.
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Gustaf Cederschiölds "Framtidssvenska"
(1917) och svenskan av i dag. Program,
prognos och utfall
Av Claes-Christian Elert

För sextio år sedan låg på bokhandeisdiskarna bland de
nyutkomna böckerna en som hade titeln Framtidssvenska,
författad av Gustaf Cederschiöld.1 Titeln är utmanande,
och det är lockande att jämföra innehållet i boken med
vad som har hänt under de årtionden som har gått. Men
det vore orättvist att uteslutande se Framtidssvenska som
en förutsägelse om språkutvecklingen och bedöma den i
enlighet därmed. Cederschiöld var själv medveten om att
titeln kunde låta anspråksfull. Den kan också tolkas på
flera sätt, och han ger själv inte någon entydig förklaring.
Under kapitelrubriken "Mitt huvudsyfte med denna bok"
uppger han att avsikten endast och allenast är "att inleda
ett meningsbyte om vissa sidor av ämnet" (23).2 1 bokens
slutord uttrycker han förhoppningen att hans bok "skall
innehålla uppslag, som kunna fullföjas av yngre krafter
och en gång leda till gagn för vårt kära modersmål" (191).
Presentationen av det konkreta materialet sker också som
delar av ett handlingsprogram för språkvård. Men på
många ställen förekommer också klart uttryckta bedömningar av programpunkternas möjligheter att slå igenom i
framtiden. Därför karaktäriserar han väl sitt arbete mest
rättvist själv när han i ett sammanhang talar om det som
"förmodanden och önskningar" om framtidssvenska (187).
1 varje fall ger Framtidssvenska anledning till och underlag för en bedömning av möjligheterna till förutsägelse,
styrning och framtidspianering inom språkets värld. Det
är emellertid ett alltför rikhaltigt ämne för att kunna annat än antydas i detta sammanhang. Här kan det bara bli
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en koncentration på Cederschiölds program, dess bakgrund
och hur det ter sig i ljuset av vår kunskap om utvecklingen.
Gustaf Cederschiöld var född 1849, växte upp i Stockholm, studerade i Lund och var sedan verksam i Göteborg,
först som lärare och skolledare och senare, från 1894 till
1914, som professor i nordiska språk vid Göteborgs högskola. 1 den egenskapen ägnade han sig från början framför allt åt den moderna svenskan. Hans bok Svenskan som
skriftspråk (1897) fick stor betydelse och trycktes i många
upplagor (med små förändringar fr.o.m. andra upplagan
1902). Han ger i det arbetet det klassiska schemat för indelningen av stilarterna i svenskan.
En annan pionjäruppgift inspirerades han till, förutom
av intresse för det samtida språket, av erfarenheterna som
skolman. Det var en studie av könsskillnaderna i språket
(Cederschiöld 1899). Hans framställning av detta ämne
torde vara den första som i samlad form har gjorts av någon språkman i världen.3 Cederschiöld gör iakttagelser av
många av de skillnader mellan könens språkbruk som
också kommit fram i moderna undersökningar av tal och
texter. Exemplen är bl.a. hämtade från skoluppsatser. 1
sin förklaring till skillnaderna utgår han från att de beror
på psykiska generella egenskaper: hos kvinnan dominerar
känslan, hos mannen förståndet. Det tas som självklart
att skillnaderna är medfödda. Han talar inte om olikheter
i uppfostran och sociala villkor. Han uppvisar en ridderlig
oskariansk version av den viktorianska uppfattningen av
könen med dess inslag av romantisk kvinnoupphöjelse,
rolluppdelning och darwinism. Kvinnospråket är det
"sanna och äkta uttrycket för kvinnans egendomliga natur" och får enligt Cederschiöld inte "gälla för underlägsen den språkform som mannen utbildat åt sig. Nej, vi
måste låta hvardera formen gälla som god och ändamålsenlig, i det vi döma hvardera efter sin art" (1899: 434).
Titeln Framtidssvenska hade Cederschiöld använt första
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gången för en serie föreläsningar som han höll 1909. 1
boken Framtidssvenska är det endast det inledande kapitlet som stammar från denna tid. Den efterföljande delen,
som har ett specificerat språkprogram och en rik exemplifiering, är resultatet av senare arbete och bearbetning.
Många av synpunkterna i boken återfinner man i uppsatser som Cederschiöld publicerade i början av 1900-talet,
ofta omtryckta i samlingsvolymer.
Vilka grunder skall man utgå från vid bedömningen av
ett arbete som för sextio år sedan konkretiserade sin framtid, en tid som är vår nutid och vårt närmaste förflutna?
1 det följande skall jag först se det som en prognos och
granska dess utfall i viktiga detaljer. Därefter övergår jag
till att söka bestämma den aktualitet Cederschiölds program har och har haft, när det gäller idéer om samhället
och uppfattningar om det språkliga uttryckets funktion.
Slutligen ägnas några rader åt den språkteoretiska bakgrunden till hans språkprogram och greppet att framställa
det som en vision.
För substantivböjningens del (152 ff.) förordar Cederschiöld en försvenskad böjning av latinska och grekiska
lånord (t.ex. av faktum och prisma). Den är rekommenderad och i stor utsträckning också genomförd i dag (se
Molde 1971: 67 ff.). Cederschiöld vill ha pluraländelserna
-or och -ar (i stället för -er) i lånade ord som slutar på -a
resp. konsonant, t.ex. akacia, aria, jungel, monter. Han
rekommenderar användningen av båda numerusformerna
av substantiv som tidigare endast använts i pluralis. Han
nämner grönsak; man kunde tillägga förälder. Senare
upplagor av SAOL stadfäster dessa och liknande förändringar. Han nämner också åtgärder som i och för sig värda
att genomföras utan att göra sig större förhoppningar om
att kunna genombryta "allmänhetens vanefasthet". Dit
hör återgång till pluralis på -er av lånade neutrer, t.ex.
fragment(er) och magasin(er), och genitiv på -es av ord
som slutar på -s, t.ex. Larses. Cederschiölds försiktighet
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i bedömningen av deras framtidsutsikter har visat sig berättigad. Annorlunda har det gått när han med hänvisning
till bruket i talspråket i stora delar av landet och till det
lämpliga i större likhet med formerna i de andra deklinationerna, räknar med att former som landena, husena
skulle ha utsikt att segra i skriftspråket. Det är en prognos
som helt har slagit fel.
Också när det gäller pronomen finner vi samma variation i utfallet (163 ff.). Han välkomnar bruket av inget
i stället för intet och rekommenderar som (+ preposition)
i stället för (preposition +) vilken. Utvecklingen har gått
i den riktningen. Han förespår en ökad användning av ni
för tilltal. Användningen av du mellan obekanta i alla
samhällslager - ej förutsedd av Cederschiöld
har stört
mönstret, men sett över hela sextioårsperioden har bruket
av ni avdramatiserats och ökat (se Ahlgren 1978). Beträffande formerna mej, dej och sej anser Cederschiöld att de
skall användas i "all sådan text där de vid en naturlig
uppläsning böra höras". En tid föreföll detta vara en möjlig utveckling men tendensen verkar inte fullföljas. Liksom nutidens skriftspråk ställer sig Cederschiöld avvisande
mot skrivningar ja (för jag) och de (för det). Han anser
däremot att "det kunde väl snart bli överenskommet" att
formen di (för de) genomförs i vardaglig stil. Det har inte
skett. Större aktualitet som erkänd skriftform har faktiskt
formen dom. Dess segertåg i talspråket var tydligen inte
klart iakttagbar 1917. Cederschiöld verkar med iver för
skriftspråksbruk av de enklitiska objektsformerna -(e)n,
-na och -(e)t, t.ex. i jag såg 'na. Han anser att vi inte har
"råd att låta dessa behändiga hjälpmedel gå till spillo" och
är övertygad om att "andra folk skulle avundas oss" dem.
Tvärtemot att accepteras i skriftspråket har de fått en
svagare ställning också i talspråket.
Cederschiöld karaktäriserar användningen av pluralformer av verben som den "egenhet i skriftsvenskan, som påtagligast skiljer henne från talsvenskan" (180). 1 enlighet
4 - Språkform och språknorm
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med principen att närma skriftspråket till talspråket är
Cederschiöld positiv till en reform. Han stannar emellertid
vid att förorda singularformerna för användning i "brevstil och annan lättare framställning", och att glädja sig åt
att åtminstone en tidning infört dem. "Men eljest bör det
betraktas som en fördel, att för den högre stilen äga kvar
de gamla pluralformerna, som bereda omväxling och förefalla vördnadsvärda genom sin från det vardagliga språket
skilda karaktär" (180). 1 en översikt över numerusböjningens historia har Carl Ivar Ståhle betecknat det som
påfallande att många bedömare under en lång period,
från Johan Henrik Kellgren 1791 till Esaias Tegnér d.y.
1922, tänkte sig att båda slagen av numerusböjning skulle
leva sida vid sida med olika stilvärde (1970: 42 f.). Till
dessa ansluter sig Cederschiöld. Men när genombrottet
skedde under 1930- och 40-talen, var det genom att en
majoritet av skribenter tog ställning för singularformerna
i alla slag av framställningar. Också användningen av
konjunktivformerna bedömer Cederschiöld som en fråga
om stil, och därmed är kanske det nutida bruket i det avseendet riktigt förutsagt (181).
Förkärleken för talspråkliga former och korta uttryck
medför att Cederschiöld ställer sig negativ till bruket av
verbalsubstantiv på -ande (97). Utelämning av ha i bisatser anser han däremot nu ha blivit så vanlig och vara
så lämplig "att någon väsentlig rubbning i nu gällande
skrivsed här vid lag ej är önsklig eller ens tänkbar" (181).
Utvecklingen under den tid som gått överensstämmer i
stort sett med Cederschiölds program på denna punkt. Förkortade imperfektformer av första konjugationens verb,
t.ex. talte, anser Cederschiöld med sin förkärlek för kortare uttryck, förtjäna att "väl tillvaratagas" (168). Den
önskan har inte uppfyllts.
De förkortade verbformer som skriftspråket upptagit
från talspråket, t.ex. dra, ta, be, ge, bli m.fl., förefaller
Cederschiöld betrakta som brukbara endast inom det ta82

lade språket (98). Utvecklingen hade motiverat en större
djärvhet i det fallet. De korta formerna har blivit normalformer i skriftspråket. Talspråkets former utan -de i verb
av första konjugationen, t.ex. tala för talade, räknar Cederschiöld som ändamålsenliga. Men han inser att det lär
dröja innan de tas till nåder i skrift, ja att hans "förslag
kommer säkert att av de flesta behandlas som en utopi"
(167). 1 själva verket är detta en punkt där skriftspråket
påverkat talspråket, och frågan om utopi eller ej förefaller
vara överspelad.
Det största utrymmet i Framtidssvenska ägnas åt ordbildningsläran. För den ställer Cederschiöld också kraven
på korthet och talspråklig enkelhet. Han förespråkar t.ex.
ändelselösa verbalabstrakter som gny, kludd, ryck, spring
osv, och betecknar dem som "de bästa ersättare för
neutrerna på -ande" (100). Förkortningar genom stympning, t.ex. bil, buss, lok och rek, "måste gälla som fullt
berättigade och gagneliga" (135). 1 stort sett överensstämmer Cederschiölds program på denna punkt med modern
språkvård och den verkliga utvecklingen. Han noterar
vidare att initialord, t.ex. KFUM, KO osv., på senare tid
blivit rätt talrika, "mest efter föredöme hos de engelsktalande folken samt under inflytande av skrivseder... Det
är väl saimolikt, att detta slags ordbildning kommer att
gripa omkring sig allt mera" (136). 1 detta fall har Cederschiöld förvisso blivit sanrispådd. Man förvånas snarare
över att han förefaller känna en lätt oro över att bokstavsuttal av ord som PM ("pe-emm") m.fI. inte verkar slå
igenom, därför att det icke synes "riktigt tilltalande för
svensk språkkänsla". 1 stället instämmer man mer i hans
förhoppning att förkortandet skulle "i någon mån regleras
och göras ändamålsenligare genom insiktsfull och målmedveten ledning" (136).
Att ordbildningsläran har fått största utrymmet i Framtidssvenska, sammanhänger med Cederschiölds syfte att
främja utnyttjandet av inhemskt språkmaterial. Liksom
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Olof Östergren, "den trägne främjaren av modersmålets
rykt och rensning", som det heter i bokens tillägnan, vill
Cederschiöld föreslå ord som kan användas av "vettiga
svenskar, som icke låtit blända sig av det utländska ordkramet" (49). Framställningen ger emellertid mer en
exemplifiering av tillfälliga bildningar belagda i skönlitteraturen än förslag till fasta utbytesord för utländska lån.
Vidare är materialet ordnat inte efter begrepps- och ämnesområden, inte heller alfabetiskt som i Östergrens ordlista, utan efter avledningarnas och sammansättningsledernas ordklasstillhörighet. För den skribent som söker
konkreta råd är den föga ändamålsenlig. Den skönlitteräre
författare vars ordbildningar är i särsklass oftast citerade,
är Olof Högberg. Hans historiska roman Den stora vreden
från 1906 beundrades mycket av samtiden, inte minst för
sin stil. Den hade hämtat sina förebilder från norrländskt
dialektalt talspråk, fornisländsk prosa och dessutom, särskilt för meningsbyggnaden, från äldre spansk historieskrivning om konkvistadortiden (Nordin-Hennel 1976:
154 ff.). Språket hos Högberg överflödar av bildningar
som blåväder, skäggsvart, handtacka, välviktig, tomsvälja,
alla med gillande citerade av Cederschiöld. Andra författare som ofta citeras i dessa sammanhang är Lagerlöf,
Ossian-Nilsson och Strindberg.
En genomgång av de viktigaste "förmodandena och
önskningarna" i Framtidssvenska visar att de tagna som
förutsägelser fördelar sig med ansenliga proportioner på
alla kategorier av möjliga utfall: träffar, missar och helt
förbisedda verkliga förlopp. Det är svårt att uppskatta
prognosutfallet i kvantitativa mått. Det otidsenliga ytintrycket av boken förmedlas i hög grad av det omfattande
partiet om ordbildningen. Det ter sig emellertid mer föråldrat genom exemplifieringen med tillfälliga bildningar
och den högstämda patriotiska tonen än genom sina generella principer. Inom övriga delar av grammatiken, t.ex.
ordböjningen och syntaxen, leds Cederschiöld till en stor
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andel av riktiga detaljprognoser därigenom att han, som
Bertil Molde påpekar, fått rätt "på den centrala punkten
om talspråkets och skriftspråkets närmande till varandra"
(1970: 23). Den ledstjärnan sviker dock emellanåt kapitalt,
t.ex. när det gäller det förfelade förslaget att införa de enklitiska pronomenformerna och imperfektformer utan -de,
eller omvänt, när spridningen av dom (för dem) förbises.
Men Cederschiöld uttrycker i dessa fall mycket tydligt att
det är fråga om önskemål, inte förutsägelser. Det är f.ö.
svårt, även i efterhand, att förklara varför t.ex. de enklitiska pronomenformerna försvinner medan en annan
talspråklig pronomenform, dom (för de), har brett ut sig.
Carl Ivar Ståhle har gett konkreta exempel på tre olika
möjliga förlopp då tal- och skriftspråk har skilda former:
seger för den ena språktypens former eller den andras, eller
ett kvarlevande av de skilda formerna sida vid sida (1970:
70). När skriftspråksformerna segrar (som i fallet med imperfektformer på -ade och enklitiska pronomen) har talspråksformen i våra dagar en lågspråklig, kanske lantlig
prägel. Men det är svårt att säga om detta är en orsak till
att de går ur bruk eller en effekt därav.
Framtidssvenska ger i första hand ett program, inte en
prognos. Därför finns det anledning att bedöma det också
på ett annat och kanske rättvisare sätt, nämligen genom
att man frågar sig hur de ideologiska och principiella
ståndpunkterna för Cederschiölds språkprogram har stått
sig under de gångna årtiondena. Är de giltiga för språkplanering i dag?
De faktorer som styr utvecklingen av språket i det
svenska samhället, särskilt skriftspråket, kan i detta sammanhang ses i en ram som i figuren på nästa sida. Dimensionen "kontaktspråklig räckvidd" skulle kunna kompletteras med en lista på de språk som direkt har påverkat
svenska från latinet till engelskan. De yttre faktorerna
ansluter sig nära till de ideologier, -ismer, som KarlHampus Dahlstedt i olika sammanhang angett som språk85

Kontaktepråklig
rackmdd

Internt språkliga fanktionskrav

Psykologinkafilosofiska
idéer

REGIONALISM

ENKELHET
ltalspräklighet,
lä sba rh et

STILENLIGHET

RATIONALISM
Ian Et jo sa Iis rrt

KORTHET

KLARHET
(tankereda,
otlorlighet)

NATIONALISM

NORDISM

INTERNATIONALISM

STANDARDISERING
Isystematisering
av böjning och
ordf är råd

av.

UTTRYCKSFULLHET
(omvaxling.
originalitet)

EMOTIONALISM
)"dert nya hjärt.
ligheten", tabueringar)

Sociala faktorer

TRADITION
(konservatism)

INNOVATION
(demokratism)

översikt av idéer och funktionella krav som har påverkat svensk
språkvård och skriftspråksutveckling. De språkliga funktionskraven
verkar ofta i motsatta riktningar. Enkelheten kan exempelvis motverkas av kravet på stilenhighet, och kortheten av kravet på klarhet.
De yttre ideologiska inflytandena stöder ofta något speciellt av
funktionskraven mer än andra. Traditionalismen stöder t.ex. stilenligheten, klarheten gynnas av rationalismen och uttrycksfullheten
i regel av emotionalismen.

styrande (1976).
Då Framtidssvenska publicerades var den ideologiska
omgivningen präglad av att det första världskriget gick
mot sitt slut. Utgången stod klar för de flesta. Det var en
tid då man visste sig stå inför en vändpunkt: det gällde att
förbereda sig för en efterkrigsvärld där mycket måste bli
annorlunda. 1 Sverige var demokratiseringskravet starkare
än någonsin: parlamentarismens genombrott skulle snart
komma. Men det är inte nog att i detta fall erinra sig
situationen vid bokens utgivning. Som redan nämnts återgår texten på tidigare arbeten av Cederschiöld. Innehållet
är avlagringar och summeringar efter ett liv i idéernas
ström. Han hade genomlevt skridningen från 1870- och 80talens förståndsbetonade realism och sociala engagemang
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till de följande årtiondenas känsloinriktade idéer, i litteraturen avspeglade i symbolism och nationalromantik. För
synen på språket och dess planering motsvaras detta av en
förskjutning som framgår vid en jämförelse mellan Svenskan som skriftspråk från 1895-97 och Framtidssvenska,
tillkommen två årtionden senare.
1 Svenskan som skriftspråk är huvudlinjen att talspråket
skall vara en förebild för skriftspråket. Det motiveras både
av det rationella kravet, att det leder till kommunikativ
funktionsduglighet, och till det demokratiska, att det tjänar follcutbildningen och samhörigheten mellan alla samhällslager. Men det är det bildade, vårdade talspråket som
skall efterliknas av skriften. Stilkänslan skall upprätthållas.
Dialekterna och det emotionella vardagsspråket skall leva
ett liv utanför skriftspråket, som har behov av en mer
vårdad dräkt. Programmet innebär en koncentration på
syntaxens och ordböjningens område. Bland främmande
språk nämner Cederschiöld som förebilder engelskan och
danskan (1897: 211).
1 Framtidssvenska styrs Cederschiölds synpunkter i
mycket hög grad av hänsynen till tre principer. Den avgjort viktigaste bland dem nationalismen. De andra är
strävan efter korthet och bevarandet av stilarterna. Nationalismen får honom vid varje tillfälle att stanna för sådana alternativ som innebär att man utnyttjar inhemskt
språkmaterial och följer svenskans regler. Argumenteringar som hänvisar till språkets funktion eller grundar
sig på andra idéer, tas i anspråk för att stödja den nationella puristiska huvudlinjen. Det innebär inte någon förändring i åsiktsprofilen men väl i hur de olika idéerna utnyttjas för att stödja det konkreta programmet. Valet av
svenska alternativ är kommunikativt rationellt. Det gör
språket "enhetligt och genomskinligt" (6). Det är också
demokratiskt. Det får inte bli "alltför stor skillnad mellan
de högre och lägre klassernas språk" (10). Purismen leder
till att grammatikens lexikala delar, särskilt ordbildnings87

läran, kommer i centrum. Som förebildliga språk anförs
denna gång tyskan och isländskan (9).
Omsorgen om det nationella i språket präglar även Cederschiölds inställning till regionala skiftningar. "Det
som söndrar, är av mindre intresse för oss än det som
enar", när det gäller framtidssvenskan (187; tydligare uttryck för detta i Cederschiöld & Olander 1901: 18). Dialekternas roll för det framtida svenska skriftspråket är
som källa för nya ord (38 ff.). Förhållandet mellan riksspråk och regionalt språk sammanställs i hög grad med
stilskillnader. För att visa detta berättar Cederschiöld en
enkel bondkomisk anekdot (där kyrkoherdens katekesuttal Vad är det? får kontrastera mot bondpojkens Va ä
dä?) (186). Han avslöjar den kluvenhet i inställningen till
dialekterna som var allmän bland de bildade i hans generation: "idealism i teorin, krass komik i praktiken" (Jansson 1975: 93). Inflytandet från de besläktade nordiska
språken inskränks i stort sett till att de kan tjäna som
källor till lånord eller förebilder för ordbildning (38 f.).
Behovet av internationella förbindelser skall inte sammanblandas med den utveckling av ett nationalspråk som
måste ske. "1 samma mån som nationen omhuldar och
uppodlar sina säregenskaper, i samma mån behöver den
dessas naturliga uttrycks- och hjälpmedel - det inhemska
språket" (12). Det är uttryck som harmonierar med stämningar i Europa inför Versaillesfreden. Vid den tidpunkt
den utkom framstår Framtidssvenska i mycket hög grad
som en varning för att låta tankar om internationalisering
och fredsbevarande sammanslutningar få större inflytande
på språket än de nationella kultursträvanden som nu stod
inför sin seger. "En inhemsk, nationell odling kommer att
behövas inom varje särstat, hur långt än den mellanfolkliga utjämningen går framåt" (11). För balansens skull
måste det påpekas att Cederschiöld undantar fackspråket
från kravet på helsvensk ordbildning. Han inser att "en
försvenskning av den lånade facktermen lätt blir alltför

obestämd" (37). Han uttalar sig också principiellt för att
växelformer, även regionala, skall förekomma i skriftspråket.
En genomgående princip i Framtidssvenska är strävan
efter korthet. Den har redan omtalats vid behandlingen av
ordbildningen. Den kommer honom också att föredra
stark verbböjning framför svag (174), uteslutning av stamutvidgningar vid avledningar (t.ex. bildningar som kanadare för -ensare och vikta sig 'göra sig viktig') (126) och
kommandoformer som kast loss (181).
Cederschiöld, som själv hade tecknat den vanligaste beskrivningsramen för svenskans stilarter, ifrågasätter inte
att skriven svenska skall vara värdig och återhållen. Det
talspråk som skall stå som förebild för skriftspråket, är
det mest vårdade. Skriftens övertagande av talspråkssynonymer för formord (inte, bara för icke, endast osv.) finns
inte direkt förebådad. 1 avslutningen förefaller det dock
finnas en antydan om den förskjutning i stilarternas skala
som skett under 1900-talet (se Ståhle 1970: 25). Cederschiöld ser fram mot den tid då allmänheten vant sig vid
att skriften är "en trogen avbild av den mest vårdade och
högtidligaste talade svenskan". Då blir det dags att glänta
på dörren för ledigare stilar och "en fri tävlan mellan
språkarterna" (189 f.).
Det finns en hel del i Cederschiölds åsiktsspektrum som
pekar framåt. Hans patriotiska tonfall må låta som ihåliga
ekon ur ett oskarianskt förgånget, strävan att "skriva
svenskt" har ändå, med samma rationella och demokratiska motiveringar som Cederschiöld framförde, varit aktuell i svensk språkvård. 1 balanserad form återkommer
kravet inför upptäckten av "ordklyftan" i samhället
(Frick & Malmström 1976: 150 f.). De starkaste förespråkarna för svenska utbytesord har emellertid kanske stått
utanför huvudfåran i svensk språkvård. Inom den finner
man mer av den hållning som Cederschiöld intog till fackspråk, korthet, konsekvent ordbildning och av hans tro

att aktiv språkvård var möjlig och nödvändig. De senaste
åldrarnas genombrytande av språktabun och införande av
nya känsligheter t.ex. för sjukdomar och etniska grupper
(Dahlstedt 1976: 43) och deras emotionalism ("den nya
hjärtligheten", Åhman 1976) är däremot sådant som Cederschiöld knappast var i stånd att skönja från sin i tiden
avlägsna utsiktsplats.
Cederschiöld var naturligtvis skolad i den historiska
språkvetenskapen. Men han anslöt sig till den generation
som såg det moderna språket som det viktigaste studieobjektet i tidens ström, tillgängligt t.o.m. för experiment
(15). 1 Svenskan som skriftspråk ansluter han sig också
till den naturvetenskapligt färgade uppfattningen att utvecklingen medför framsteg och att de senaste stadierna
är de mest fulländade. 1 Framtidssvenska betecknas däremot "låt-gå-systemets" företrädare som "stockkonservativa" (17). För framtidssvenskan krävs aktiv språkvård.
Cederschiölds syn på språkförvärv och språkförmåga förmedlas rättvisast av honom själv (20 f.):
Om alltså ett språk - i synnerhet modersmälet - inläres ej så
mycket genom slaviskt efterhärmande och upprepande av varje
"sats" eller "mening", som man hör eller läser, utan fastmer därigenom, att man i sitt medvetande upptager de "regler" eller
"lagar", efter vilka man kan begagna och tillgodogöra sig språkets
"ordämnen", - om nu detta måste medgivas, så synes därav böra
följa, att just dessa regler eller lagar förtjäna vår allra största uppmärksamhet och vid sidan av de "ordämnen", till vilka språket har
tillgång.

Hans grepp att presentera sin syn på språket och sitt program under en futurologisk rubrik sammanhänger med
den historiska utgångspunkten. Cederschiöld drar en linje
från det förflutna genom nutiden in i framtiden. Riktningen styrs av ideologiska önskemål och rationella uttryckskrav men också av övertygelsen att språket har en
"inre måttstock". Det är en generativ språkvård. Cederschiöld söker i sin språksträvan sammanhang och system.

1 Svenskan som skriftspråk hade han betonat samhörigheten mellan stilarter, samhällskiasser och utbildningsnivåer.
1 Framtidssvenska intar konsekvensen i ordbildningen och
den systematiska uppbyggbarheten av ordförrådet huvudplatsen. Ett tredje samhörighetskrav gäller relationen till
den internationella kulturen med gemensamhet i idéer,
teknik och levnadsvanor. Cederschiöld insåg att strävan
att gynna det kravet motverkar de andra, och var därför
inte beredd att stödja det. Hans dilemma är fortfarande
aktuellt; ståndpunktstagandet har dock i regel inte varit så
resolut.

Noter
1 Som tryckår anges på titeibladets baksida 1917 medan det på
omsiagets framsida står årtalet 1918.
2 Hänvisningar till Framtidssvenska ges med enbart ett sidnummer
inom parentes.
3 Detta antagande rubbas inte av en genomgång av den grundliga,
internationella och tillbakablickande bibliografin i M. R. Key
(1975) eller av andra källor till upplysning som jag har uppsökt.
- Cederschiöld hade dock i sin omgivning andra skrivande kvinnor än uppsatsförfattande skoiflickor. Han samarbetade i flera
pedagogiska skrifter med Valborg Olander, känd bl.a. som Selma
Lagerlöfs vän och sekreterare. Hans syster, Maria Cederschiöld,
publicist och verksam i den internationella kvinnorörelsen, utgav
arbeten om kvinnans rättsliga ställning.
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ffi

Vad har så vi med deras visor att göra?
Om Svenska språknämnden och den nya
svenska psalmboken
Av Catharina Gränbaum

Svenska språknämnden har ett stort och mångskiftande
verksamhetsfält - det är ett trivialt konstaterande. Här
ingår det nutida svenska allmänspråket ur skilda aspekter,
myndigheternas språk - den offentliga svenskan, språket
i skolan, språket i radio och tv, fackspråken i deras förhållande till allmänspråket och åtskilligt annat. Ett område som språknämnden emellertid håller sig utanför är
skönlitteraturens språk. Det rent litterära språket lever
under delvis andra villkor än sakprosan, och en författares
sätt att skapa en form för det han vill uttrycka måste först
och sist vara hans ensak.
Ett av de många områden där språknämnden har uttalat
sig är det som rör språkformen i våra psalmer; vi står ju nu
inför en revision av den svenska psalmboken. När 1969 års
psalmkommitté lade fram sitt förslag "Psalmer och
visor, tillägg till Den svenska psalmboken" (SOU 1975: 3),
fick nämnden tillfälle att yttra sig över de drygt 200 psalmerna i förslaget. Nämnden har när detta skrivs också
mera informellt gått igenom ett förslag till revision av ett
tjugotal psalmer i 1937 års psaimbok; vidare tar man del
av det fortlöpande revisionsarbetet och det är också meningen att man framöver skall få tillfälle att yttra sig över
ett fullständigare förslag till revision av psalmboken.
Man kan nu kanske ställa sig frågan om inte språknämnden i det här fallet har överskridit gränserna för sin
verksamhet. Den svenska psalmboken kan ju ändå ur en
viss aspekt betraktas som en lyriksamling, och som sådan
en av de viktigaste i den svenska litteraturen. Kanske
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kunde man till språknämnden rikta den fråga som i Nils
Fenins dikt om Lasse Lucidor ställs till den kritiserande
löjtnant Storm: "Vad har så du med hans visor att göra?"
Men psalmernas egenskap att vara lyrik är bara en av
deras viktiga egenskaper. Många psalmer har också en
didaktisk uppgift - det gäller inte minst de psalmer som
tillhör den lutherska traditionen. Detta undervisande syfte
har betonats inför utgivningen av varje ny psaimbok, och
så också i kommentaren till tilläggsförslaget till 1937 års
psaimbok: "1 dag måste man räkna med att psalmen behövs som ett av de viktigaste instrumenten att ge en introduktion i biblisk kunskap och kristen tro." (SOU 1975: 2,
s. 35.) Psalmen bör vidare till sitt väsen vara anonym, som
visan. Den skall hjälpa församlingsmedlemmen att uttrycka sitt förhållande till Gud och världen, och den bör
vara sådan att var och en kan ta den i sin mun och göra
dess ord till sina egna. Det är inte meningen att det skall
etableras ett förhållande mellan psalmens brukare och
dess författare på det sätt som kan ske mellan en diktare
och hans läsare; förhållandet skall etableras mellan psalmens brukare och Gud, och författaren får inte ställa sig
skymmande i vägen. (Att sedan lyrikläsaren eller litteraturhistorikern kan avnjuta eller studera en psalm som en
diktares personliga verk är en annan sak, som inte har
med psalmens egentliga syfte att göra.) Man kan utan vidare säga att våra psalmer utgör en stor del av den mångsammansatta genren brukspoesi - en beteckning som på
intet sätt är avsedd att förringa de litterära eller känslomässiga värdena hos vare sig psalmen eller andra typer
inom genren. Psalmerna är avsedda att brukas, och dessutom av hela svenska folket (med det förbehållet naturligtvis att inte varje enskild psalm kan passa varje enskild
individ).
Psalmerna kan med andra ord inte göra samma anspråk
på integritet som skönlitteraturen i övrigt. Deras integritet
har inte heller under tidernas iopp iakttagits: inför varje
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ny psalmbok har gamla psalmer bearbetats och retuscherats, ibland varsamt, men inte sällan ganska genomgripande. Jesper Swedberg fick inför utgivningen av 1695 års
psalmbok kungligt uppdrag att rätta de gamla psalmerna
"både i anseende till meningen, orden och rimmen". (Ny
illustrerad svensk litteraturhistoria, del 2, s. 56.) J. 0.
Wallin bearbetade innehålisligt och stilistiskt de flesta av
de psalmer han tog med från 1695 års psalmbok och satte
därvid i hög grad sin egen prägel på dem. Även 1937 års
psalmbok innehåller bearbetningar av äldre psalmer (dock åtskilligt försiktigare). Det finns med andra ord både
praktiska och traditionella skäl att se över språket inför
utgivningen av en ny psalmbok.
Vilka är då de språkliga krav man kan ställa på en ny
utgåva av den svenska psalmboken? För de nyskrivna
psalmerna i tilläggsförslaget ger psalmkommittén vissa
riktlinjer: Psalmerna skall ha en språkdräkt med vilken
vår tid känner sig förtrogen. Psalmerna skall ha ett enkelt,
lättförståeligt språk.
Efter dessa riktlinjer har man valt ut nya psalmer utan
ålderdomliga ord och böjningsformer och med enklare
meningsbyggnad än i 1937 års psalmbok. Många av de nya
psalmerna har utpräglat vardagliga ord och ordformer.
Ett par av dem har också konstruktioner av det slag man
kan finna i modernistisk lyrik - ett drag som dock (vilket
man också påpekar) kan komma i konflikt med kravet på
att de skall accepteras och helst också förstås av allmänheten. Man säger sig också ha försökt undvika schablonartade formuleringar i allmänhet och kyrkligt formelspråk
i synnerhet. Denna strävan har medfört att kraven på rena
rim har släppts: i många fall har man föredragit assonanser (vokalrim).
När det gäller äldre psalmer är problemen med språkform och begriplighet svårare. Ålderdomliga ord och ordformer låter sig inte utan vidare ändras. Men förutom
frågan om sådana över huvud taget går att ändra med
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hänsyn till stil, rim och meter finns också frågan om huruvida de bör ändras, och där anmäler sig delvis motstridiga
åsikter, något som jag återkommer till.
Språkliga krav finns det alltså på våra psalmer, både
direkt formulerade och underförstådda. Och eftersom man
inom Svenska språknämnden och dess sekretariat har den
kanske största samlade teoretiska och praktiska kunskapen om vårt nutida svenska allmänspråk är det rimligt att
just språknämnden anlitas för en granskning av psalmernas språk. Kännedomen om svenskt språkbruk av i dag
och om pågående förskjutningar i språket är betydelsefull
när det är fråga om en språklig förnyelse av vår psalmskatt, en förnyelse som då alltså enligt psalmkommitténs
riktlinjer bl.a. skall innebära att psalmerna får "en språkdräkt med vilken vår tid känner sig förtrogen". Dessutom
finns det inom språknämnden åtskillig kunskap om svensk
språkhistoria och inte minst om religiöst språk under olika
epoker.
Språknämnden kan alltså sägas ha kompetens att yttra
sig om ord och ordformer och meningsbyggnad ur olika
synvinklar - det kan gälla stil, bruklighet, begriplighet
och språkriktighet. Den senare aspekten är inte oviktig
när det rör sig om psalmer. På psalmer bör nog nämligen
den funktionella normen, den norm som säger att den
språkliga formen så störningsfritt som möjligt skall bära
fram innehållet, tillämpas på ett delvis annat sätt än för
enskilda författares lyrik. Psalmsjungaren skall inte i sin
upplevelse och sitt engagemang behöva störas av alltför
egenartade språkliga konstruktioner. Det bör kanske understrykas att uppmärksamheten på frågor av det här slaget är av en annan art än det språkmästrares missriktade
nit som drabbade Heidenstams "Jag längtar stenarna".
Vad som däremot inte utan vidare ligger inom språknämndens direkta sakkunskap är frågor som rör meter,
versbindning, assonansernas vara eller icke vara, stilnivån
över huvud taget, motivval. Bildspråket utgör ett problem
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för sig: valet av symboler ligger på den teologisk-innehållsliga sidan, men när symbolerna kommer i konflikt med en
mera allmän föreställningsvärld kan det religiösa särbruket inte utan vidare hävda sig. Vidare är bildspråket en
fråga om både innehåll och form, och det är i många fall
svårt att renodla den språkliga aspekten. Det är å andra
sidan inte heller alltid nödvändigt att göra det.
Att på det sätt som här har skett hävda språkvårdens
rätt att framföra synpunkter på språket i våra psalmer
kan måhända förefalla som en plaidoyer i oträngt mål.
Det är också egentligen mer angeläget att understryka att
det är viktigt att en ny version av vår psaimbok faktiskt
ses över av språkfolk - och i psaimkommittén ingår
ingen språksakkunnig. (En annan sak är att det är en dryg
uppgift för språknämnden och dess sekretariat med sina
trots allt begränsade resurser.) För att belysa frågan om
det befogade i en granskning av psalmernas språk skall
jag här anföra några exempel av olika kategorier på hur
man inom språknämnden diskuterat och kommenterat
språkformen i dels de nya psalmerna i tilläggsförslaget,
dels moderniserade eller nyöversatta äldre psalmer.
Nya psalmer
Granskningen av tilläggsförslaget Psalmer och visor, SOU
1975: 3, gjordes av Carl Ivar Ståhle och mig, och våra kommentarer har diskuterats av språknämndens styrelse. Efter
remissbehandlingen bearbetades betänkandet - bl.a. togs
ett femtiotal psalmer bort - och antogs så av 1975 års kyrkomöte och fastställdes av regeringen som tillägg till den
svenska psaimboken under beteckningen Psalmer och
visor 76. Språknämndens kommentarer har uppmärksammats i en del fall, i andra inte. Huruvida de av nämndens
åsikter som inte beaktats också hyses av psaimbrukarna
återstår att se; Psalmer och visor 76 prövas nu i församlingarna under det att revisionsarbetet med den gällande
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psaimboken genomförs. (Numren nedan avser SOU 1975:
3, numren inom parentes Psalmer och visor 76.)
a. Ordf ormerna. 1 sin strävan att åstadkomma en naturlig
och tidsenlig språkdräkt har flera av författarna använt
s.k. talspråksformer i skrift: dom, mej, ska, opp. Språknämnden tog i sin bedömning generellt avstånd från dessa
former, med vissa undantag för enskilda ställen. Språknämnden skrev i sitt yttrande bl.a. följande: "Att även en
nutida psalmbok innehåller psalmer som i sin språkliga
utformning speglar olika tider och stilar är bra. - - Strävan till naturlig nutida svenska i ordvalet och meningsbyggnaden förefaller väl motiverad och ofta lyckligt genomförd. Att ord som saknas i psalmtraditionen men är
viktiga i vår tid tas i bruk, t.ex. stress i 710 (691) och 809
(XIV), kontor, fabrik, arbetslag i 747, är helt i sin ordning, så länge de möter i textsammanhang som tjänar ett
religiöst uttrycksbehov i den moderna människans vardag.
Men det går inte att utan vidare sätta likhetstecken
mellan naturlig nutida svenska och en utpräglat vardaglig
svenska. Vad vi åsyftar är de s.k. talspråksformerna i
skrift, av typen mej, dej, sej, dom, ska, opp. De är visserligen naturliga former även i vårdat tal, men i skrift gör
de, på grund av en allmän stilistisk tradition som än så
länge är stark, på många ett intryck att författarens avsikt
är att återge vardagligt tal, och det intrycket kan bli störande och ofta inverka på psalmens stilläge på ett sätt som
förmodligen inte var författarens avsikt.
Frågan om valet mellan formerna mig, dig och mej, dej
måste diskuteras särskilt. Det är av betydelse för färgningen av förhållandet mellan människan (jag) och Gud
(Jesus), som ju vanligen åsyftas med 1:a och 2:a personens
pronomen. Talspråksformerna stryker under innerligheten,
tilliten, tryggheten, skriftformerna kan mycket väl innesluta alla dessa tillstånd, men rymmer därjämte ett allvar
och en andakt som är svårare att utlyssna ur talspråks-

formerna. 1 några av psalmerna är talspråksformerna så
starkt knutna till huvudmotivet, t.ex. längtan efter Gudsnärhet, att de knappast kan bytas ut utan att dikten helt
ändrar tonfall på ett sätt som omöjligt kan vara förenligt
med författarens (översättarens) syfte, t.ex. 617 (struken),
649 (IV), 727 (struken).
1 andra psalmer. . . skulle nog mycket kunna vinnas genom att man inför mig, dig, sig: allvaret, intensiteten, högtiden, andakten i Gudsupplevelsen kommer här mera till sin
rätt utan att innerligheten på något sätt utesluts - vår
psalmbok har sannerligen tillräckligt många exempel på att
sådan kan vinnas utan det i grunden ganska ytliga bruket
av talspråksformerna. Välbekant är ju att de skriftspråkliga
formerna, mig, dig, sig, skall etc. vid behov lätt kan utläsas talspråkligt, medan motsatsen är utesluten. Det innebär att de psalmer som använder dessa former lätt blir
"rymligare", når flera, det blir högre i taket och vidare
i rummet; den känsla av innerlighet, Gudsnärhet, som är
ett av de viktigaste behov som psalmer bör kunna uttrycka, måste ju skapas med helt andra medel än pronomenformer, men väljer man att stryka under med hjälp
av dessa utesluter man också lätt för många människor
andra dimensioner i psalmen. - En rad mej, dej, sej
har i dessa psalmer nästan bara effekten att fortare göra de
äldre, oftast religiöst och litterärt överlägsna, psalmerna
föråldrade."
Liknande resonemang som för mej, dej, sej anfördes för
dom och ska; dessa former förekommer också i förslagspsalmerna i sammanhang som för övrigt - syntaktiskt
och stilistiskt - är långt ifrån vardagliga. 1 Psalmer och
visor 76 har mig, dig, sig genomförts enligt rekommendationen. Däremot kvarstår formen dom: dom lärda i 770: 5
(723).

b. Syntax. Flera av psalmerna har en syntax som hittills
inte varit vanlig i psalmdiktningen. Här förekommer t.ex.
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meningar utan subjekt eller predikat, t.ex. i 713: 3 (IX):
"En gåta att vi lever än." Här förekommer talspråkliga
konstruktioner, t.ex. "Mitt i vintern var det", 661 (655).
Denna frigörelse från en mera traditionell psalmspråklig
syntax har gett nya möjligheter till uttrycksfullhet. Men
även den syntaktiska friheten måste ha sina gränser: formuleringarna får inte bli svåra att uppfatta, språkvidriga
eller förbryllande. Här följer ett par av de ställen språknämnden kommenterat: "671: 5 (661), '0 dag av bot och
seger du oss gav' - de syntaktiska förhållandena är otydliga. '0 dag' kan inte uppfattas som annat än vokativ, där
dagen är det som anropas, vilket inte stämmer med fortsättningen" (där ett annat du tilltalas). (Formuleringen
kvarstår.) "804: 4 (744), '... oss gäller hålla viljan stark/
och hoppet visst att hem/ dock återvänder vi till sist' den syntaxen är alldeles för invecklad för att motsvara
kraven på ett lättförståeligt språk. Dessutom är konstruktionen 'oss gäller hålla' diskutabel." (Formuleringen kvarstår.)
c. Ordval. Psalmförslaget 627 (626) börjar: "Blås på mej,
Jesusvind". Språknämnden reagerade mot ordet Jesusvind.
Sammansättningar som Jesuskärlek och Jesusdyrkan är
gångbara som en sorts ersättningar för fraser - kärlek
men de är otänkbara utanför
till Jesus, dyrkan av Jesus
sakprosan. 1 Göran och Martin Gellerstams psalmboksordlista (1977) finns en enda sammansättning med Jesus nämligen det konventionella Jesusbarnet. 1 språknämndens arkiv däremot finns det sammansättningar helt från
vår egen tid: Jesussandaler och Jesus! olk, och det är inte
utan att den sortens ord lätt förmår ge störande associationer åt ordet Jesusvind - åtminstone tyckte språknämnden så. (Kvarstår.)
Ett speciellt religiöst bruk av vanliga ord riskerar att
verka mystifierande på den som inte är delaktig av konventionerna. 1 barnpsalmen 801, "Det blir något i himlen
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för barnen att få", sägs det att barnen får "äta det levande
bröd". Språknämnden: "Att levande skall uppfattas symboliskt torde nog gå de flesta barn förbi, med egenartade
föreställningar som följd." (Psalmen ej medtagen.)
Bildspråk. Det är inte språkmannens sak att yttra sig
över arten av bilder och symboler inom en genre. Men
symboler kan också vara tillfälliga och inte alls direkt
representativa för den speciella tanke- och känslovärld de
händelsevis används inom. Och de kan i sådana fall också
råka vara illa valda. Men uppfattningen om vad som är
goda eller dåliga bilder och symboler grundar sig ofta på
tycke och smak, och där kan åsikterna vara olika. Språknämnden fann i 674: 2 bilden med korset som en anslagstavla alltför pressad (oavsett ursprunget), men andra
kan kanske finna den både fräsch och åskådlig. Men när
bilden vidareutvecklas och trasslar in sig i det som följer
efter kan man kanske ändå kräva att den tas under omprövning: "Korset anslagstavlan var/ där hans skuld man
- - Han vårt skuldbrev sönderrev/ på försoskrivit!
ningsdagen/ i sin kropp som plågad blev". Vem är skyldig
vem? Hur river man sönder ett brev i sin kropp? "En
omöjlig sammanställning av bildligt och bokstavligt" skrev
språknämnden, och man kunde tillägga att det är ett både
sökt och tillkrånglat sätt att försöka åskådliggöra tanken
att Jesus genom sitt lidande utplånat våra skulder. (Psalmen struken.)
Det måste kunna krävas att de bildliga uttrycken i
brukstexter skall kunna uppfattas som meningsfulla eller
åtminstone begripliga, och när man inom språknämnden
ställde sig undrande inför de "smärtans beten" som lejon
och lamm i 662: (652) vandrar över i evigheten var det
både för egen del och på tilltänkta psalmbrukares vägnar.
(Uttrycket kvarstår.)
Som en särskild kategori skulle man kunna sätta upp
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brotten mot Tankereda, den klassiska och så användbara
rubriken i Erik Wellanders Riktig svenska. Endast ett
exempel skall anföras, ur nattvardspsalmen 647 (640),
strof 1: "Det helga bröd på altarbordet vilar! som Jesus
själv en gång i Betlehem./ Vid kalkens dryck mitt hjärtas
lovsång ilar! till Golgata, all nåds Jerusalem." Strof 2:
"Här krubban är - jag faller ner, tillbeder . . ." Språknämnden: "Menar författaren att Jesus vilade på altarbordet i Betlehem? På något annat sätt kan versen inte
tydas. Vad menas med att Golgata är all nåds Jerusalem?
Och om det finns en mening bakom orden, hur många kan
väntas förstå den? Och även om Jerusalem används bildligt så gör väl inte Golgata det i denna text - och den
sammanställningen är olycklig. Befinner sig krubban på
Golgata? Det kan tyckas att så är fallet: 'mitt hjärtas lovsång ilar till Golgata' ... 'Här krubban är ...' Eller är
man tillbaka vid altarbordet? Står krubban där i så fall?
Enligt språknämndens mening kan denna psalm saklöst
strykas." (Psalmen kvarstår.)
f. Assonanser. Assonansen eller vokalrimmet, typen av/dag,
har gammal hemortsrätt i psalmdiktningen. Uppfattningen
om dess existensberättigande har inte desto mindre skiftat
genom tiderna. 1 Wallinpsalmboken och i 1937 års psalmbok finns det ett antal av dem, men de är försvinnande få
i förhållande till antalet helrim. 1 tilläggsförslaget är de
desto fler. 1 en del av de nyskrivna psalmerna har man
avstått från möjliga helrim till förmån för ett vokalrim,
i syfte att undvika kyrkligt formelspråk. Friheten från det
absoluta rimtvånget ger förvisso möjligheter att välja
mera meningsfulla och mindre sökta ord. Men även assonansen måste följa vissa regler. Det går t.ex. inte bra att
rimma -ett/-het (sett/treenighet) eller är/ner. Rim av detta
slag torde av många uppfattas som misslyckade eller felaktiga.
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g. Grafiska inarkeringar. På ett par ställen i psalmbokstillägget förekommer citationstecken runt ett ord för att
markera att författaren tar avstånd från det eller använder
det på ett annat sätt än det gängse. Så är fallet med 631: 1
(629): "Som källor utan vatten och moln som drivs omkring/ är de som av sin 'frihet' blott vid sig själva binds"
och i 651: 2 (642): "... tiden genomträngd av Guds
'idag' ". Språknämnden påpekade att den attityd som
markeras till ett ord genom citationstecknen inte kommer
att framgå när texten läses högt; kan ordet eller uttrycket
inte stå utan citationstecken bör en annan formulering
väljas.

Bearbetning av äldre psalmer
När det gäller bearbetningen av äldre psalmer som redan
ingår i den svenska psalmboken är problemen delvis andra
än i fråga om nyskapade psalmer. Inför varje psalmboksrevision har man stått inför frågan om hur en äldre språkdräkt skall värderas: om den i sig skall tillmätas ett värde
som representant för en gången epok eller om den skall
förkastas såsom föråldrad och svårbegriplig eller rentav
som bara otidsenlig; om klangen i de gamla uttrycken och
formerna skall tillerkännas ett stämningsvärde som inte
gärna får mistas även om innehållet kanske framstår som
dunkelt eller om kravet måste vara att innehållet skall
kunna nå psalmens brukare direkt. För den som inte intar
en radikal attityd i någondera riktningen inställer sig
också problemet att försöka avgöra vad som är de dödas
ben och vad som kanske trots en svårare form kan bli bestående. Det är också möjligt - och troligt - att olika
psalmer måste betraktas på olika sätt. Kanske kan man i
de psalmer som lärs ut i skolan och i konfirmationsundervisningen behålla somliga svårare men på andra sätt värdefulla ord och ordformer, som då kan förklaras. Att i somliga avseenden låta vissa psalmer bibehålla sin tidsfärg och
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vara ett uttryck för den tid de kommit till i kan också
vara en - i positiv mening - antikvarisk uppgift. Mötet
med gångna tider kan skänka både perspektiv och glädje
och en känsla av delaktighet i en tradition.
Men utbyte av ord och ordformer måste i många fall
ske, och det kan inte sällan bli svårt att genomföra detta
utan betydande ändringar - något som säkert många
människor ogärna accepterar. Å andra sidan är detta vad
som sker vid varje psalmboksrevision, och det kommer
alltid nya generationer för vilka de nya versionerna är de
enda och riktiga.
Psaimkommittén har låtit göra en provrevision av ett
tjugotal äldre psalmer, en revision som gäller psalmernas
både språkliga och innehållsliga sida. De riktlinjer som
anges är ganska vaga: man säger sig vilja göra revisionen
med sikte på framtiden, för dem som för första gången
skall ta del av psalmboken. Man säger sig därför ha strävat
efter att presentera texterna på ett tidsenligt språk. På
vilka punkter och på vilket sätt språket skall göras mer
tidsenligt redogör man däremot inte för, och valet av
former i de reviderade psalmerna är rätt oenhetligt och
verkar inte styrt av någon konsekvent stilvilja. Vidare
säger man sig föredra det som man kallar "riktiga" ordet
framför "det poetiskt klingande". Denna attityd förefaller
ju i och för sig lovvärd, men vad som menas med det
"riktiga" ordet och vad denna strävan i de enskilda
fallen betytt för revisionen förblir dock outsagt. En annan
avsikt har varit att föra många av 1500- och 1600-talspsalmerna - översättningar och Wallinbearbetningar närmare originalen.
Språknämnden har som nämnts hittills bara informellt
diskuterat de bearbetade versionerna. Dessa förslag från
psaimkommittén är också att betrakta som ett arbetsmaterial, och jag skall därför inte annat än undantagsvis
anföra exempel ur det. Språknämnden har när detta skrivs
inte heller annat än informellt diskuterat principerna för
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språklig revidering av äldre psalmer, och jag skall därför
nöja mig med att belysa ett par av de viktigaste problemen,
de som rör ordformer och ordval.
a. Ord formerna. 1 många av psalmerna förekommer ålderdomliga böjningsformer, t.ex. (i) trone, (i) höjdene, pres.
konj. skilje. Jag skall här inskränka mig till att ta upp den
största och besvärligaste gruppen, nämligen pluralformerna av verben. Frågan om deras vara eller icke vara kan
betraktas ur flera aspekter. En är deras begriplighet, en
annan är deras betydelse som stilfaktor, en tredje är praktisk och rör de återverkningar på rim och rytm som ändringar av dem kan medföra.
Pluralformerna har under de senaste årtiondena kommit att te sig allt mer föråldrade. För dem som är unga nu
kan de ibland rentav uppfattas som obegripliga. Ordföranden i psaimkommittén, kontraktsprosten Ulf Björkman,
har berättat att hans konfirmander läst "1 haven"
med uttalet [aj hejvn], alltså efter engelska uttalsregler.
Sådana händelser får naturligtvis inte överbetonas som
symtom på vart det bär hän, men de motsäger inte den
prognos som Bertil Molde ställt för verbens pluralformer:
Vad de än har framför sig - framtiden är det inte. Och
psalmboksrevisionen skall ju göras med en viss långsiktighet i perspektivet.
1 fråga om pluralformernas betydelse för psalmernas
stil går åsikterna bland språkmän och andra isär - och
de är delvis också generationsbundna. För somliga ger
pluralformerna en känsla av värdighet och tradition, för
somliga är de likgiltiga och för andra åter är de så pass
främmande att de stör upplevelsen av texten. 1 förslagen
till revidering av de äldre psalmerna har man ändrat den
form som gör det allra ålderdomligaste intrycket, imperativ pluralis på -er, och samtidigt bytt 1 mot Ni. "Kommer
ifrån orter fjärran! 1 som stån i hans förbund" har ändrats
till "Kommen ifrån orter fjärran! Ni som står .. .". En
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sådan ändring räcker emellertid inte för att göra språkdräkten mer tidsenlig. Och blandningen av äldre pluralböjning (kommen) och modernt bruk av singularform
(står) kan dessutom uppfattas som störande. Men raderna
är belysande för de metriska svårigheter man kan hamna i.
De flesta verb av de svaga böjningsgrupperna vållar visserligen inga problem: t.ex. psalmen "Morgon mellan fjällen" (521) kan man utan vidare ge en modernare form
genom att skriva glittrar, kvittrar i stället för glittra,
kvittra. Men så snart det blir fråga om starka verb i preteritum måste man vid övergången till singularform ersätta
en förlorad stavelse (sjöngo - sjöng, kommo - kom).
Tomrummen kan ibland fyllas med småord eller genom
att man förlänger omgivande ord, men det är långtifrån
alltid någon välkommen lösning, och det krävs åtskillig
både uppfinningsrikedom och stilkänsla för att den skall
kunna genomföras på ett lyckligt sätt. 1 revisionsförslaget
är många strofer skämda genom för innehållet oväsentliga
eller rent av störande här och nu.
Ännu mer bekymmersamma blir pluralformerna när de
bildar rim. Hur ändrar man t.ex. i "Var hälsad sköna morgonstund" rimmet "unga/sjunga"? 1 vissa fall kan rimmen
bytas mot en assonans, och revisionsförslagen innehåller
åtskilliga sådana ändringar - inte alla helt lyckade. Men
man kan förmodligen räkna med ett visst knot om formerna i den i mångas tycke ojämförligt vackraste psalmen
i vår psalmbok, 474, "Den blomstertid nu kommer" formaliserades: "Med bud och livlig värme/ till allt som varit
dött/ sig solens strålar närmar." (Men det bör påminnas
om att den text vi sjunger nu inte är Kolmodins ursprungliga från 1695 års psalmbok.)
Principfrågor som återstår att diskutera i fråga om ordformerna är alltså bland andra: Skall kravet på begriplighet och tidsenlighet ställas före andra värden, t.ex. estetiska? Kan man ha pluralformer i en psalm och singularformer i en annan? Kan man rentav tänka sig en bland106

ning av plural- och singularformer i en och samma psalm
(jfr Harry Martinsons sätt att växla mellan formerna allt
efter hans uppfattning om deras rytm och klang) eller skall
bruket av formerna vara konsekvent? Enligt min uppfattning ser det ut som om man i stor utsträckning kommer
att få ta ställning i enskilda fall och då ta hänsyn till olika
faktorer, t.ex. psalmens särskilda egenskaper och möjligheterna att över huvud taget göra en omarbetning till det
bättre.
b. Ordval. Många av de äldre psalmerna innehåller ord
som för dagens svenskar - och i många fall säkert också
för gårdagens - ter sig konstiga och obegripliga. Hur
många förstår meningen "där oskuld trycks, där dygd blir
hädd" (118: 2)? Båda orden oskuld och dygd väcker förmodligen något andra föreställningar än vad biskop Franzén avsåg, och ordet hädd väcker nog hos de flesta inga
föreställningar alls. Två principlösningar som i sådana fall
kan diskuteras är 1. omformulering med andra ord. 2. förklaring i fotnoter. En inte oviktig effekt av ordförklaringar är att de kan rädda många ord in i åtminstone folks
passiva ordförråd, till förmån för både språket och språkbrukarna. Men båda metoderna bör kunna tillämpas beroende på vilka ord det är frågan om och hur man vill
värdera dem. Och vid den värderingen måste psaimrevideraren tänka på att hans ändringar bara kan gå i en riktning - bort från det särpräglade. Han kan inte gärna
själv skriva "jag kommer av ett brusand hav" - men det
kunde Magnus Gabriel de la Gardie. Att, som har föreslagits, ändra raden till "jag kommer av ett stormigt hav"
är att föra ner den till den ansade allmänning där visserligen inget ogräs men heller inga rara örter blommar. En
granskning måste fara varligt fram med de ord som det
lyser om. Psalmboken har tillräckligt ändå av ordinärt
språkbruk.
En annan fråga av generell natur är den som rör ordens
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stilvärde. 1 psalm 439 "Nu är en dag framliden", från
1694 (Jesper Swedberg), förekommer raden "förlän en
stadig tro". Ett prov med en grupp konfirmander - vilket
givetvis inte får tillmätas något större generellt värde visade att de i psalmen ingående orden fram liden och tillstundar inte beredde några svårigheter - de förklarade
sig själva, av sammanhanget. Förlän däremot var svårbegripligt. 1 den reviderade versionen har man ersatt
förlän med ge oss, enligt utsago inte helt utan betänkligheter. Enligt en särskild psalmspråklig tradition skulle
nämligen verbet ge (giva) vara alldeles för enkelt. Förläna
däremot har ansetts högklassigt. Att det stilistiskt neutrala,
rena och i positiv mening enkla ge på något sätt skulle
vara underlägset förläna låter för en utomstående ganska
besynnerligt. Att språkmän sedan kan ha delade meningar
om vilken form som är lämpligast i psalmen, ge eller giv,
är en annan sak - och som i andra liknande fall också
delvis en generationsfråga. Själv anser jag att "ge oss en
stadig tro" är den både naturligaste och värdigaste formuleringen.

Evigt kan ej bli det gamla - det gäller förvisso våra psalmer. Men ingrepp i en tradition kräver medvetenhet och
framsynthet, vare sig ingreppen består i att man retuscherar redan existerande psalmer eller via nya psalmer inför
helt nya stilmedel. Det gäller att ha klart för sig varför
man ändrar och förnyar, och för vem, och vilka konsekvenser för hela genrens uttryckmöjligheter som åtgärderna kan föra med sig. Den svenska psaimboken är om
någon litteratur hela svenska folkets egendom, och det
ligger dem ett ansvar uppå som skall råda över dess utformning - det gäller både teologer, diktare och språkmän.
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Språkrøkt-språkvård eller
språkp1an1eggingspråkplafleriflg?
Opplegg til en debatt
Av Einar Haugen

Denne lille oppsats bygger for en stor del på notater skrevet til en aften i Språkvårdssamfundet i Uppsala den 17.
februar 1977, der forsamlingen ble innbudt til en diskusjon
om "Språkplanering i Norden". Innlederne var professor
Bertil Molde og undertegnede, og det er meg en glede å
konstatere at ingen vesentlig uenighet oppstod under diskusjonen. Det kan derfor passe at jeg hermed får uttrykke
min anerkjennelse av det betydelige arbeide som professor
Molde har utrettet på området, ikke bare for svensk, men
også for nordisk og nu senest på det internasjonale plan.
Det er nemlig så at uttrykket "language planning", som
jeg lanserte i 1958, er blitt grepet med begjer1ighet av en
rekke forskere. &erlig skjedde dette etter at min bok
Language Conflict and Language Planning: The Case of
Modern Norwegian kom ut i 1966 (Harvard University
Press). Uttrykket ble brukt ved en kongress, siden trykt
som Language Problems of Developing Nations (1968), og
i et seminar i Honolulu, der selve boktittelen inneholdt
det: Can Language be Planned? (1971), redigert av Joan
Rubin og Björn H. Jernudd. Det er nu utkommet snart
fire årganger av Language Planning Newsletter, redigert
av Joan Rubin. Et nytt tidsskrift (tidligere et esperantoblad) kommer ut under tittelen Language Problems and
Language Planning, redigert av Richard E. Wood og utgitt av Mouton i Nederland. Ved Linguistic Institute i
Hawaii sommeren 1978, organisert av The Linguistic
Society of America, ble en rekke kurser i Language Planning holdt, rapportert i Språkvcird (nr. 4, 1977) av Peder
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Skyum-Nielsen. Joshua Fishman har kunnet utgi en stØrre
antologi, Advances in Language Planning (Mouton, 1974),
og en foreløbig bibliografi er kommet, References for
Students of Language Planning (East-West Center, Honolulu, 1977), redigert av Rubin og Jernudd. 1 Norden har vi
fått en innfØring av Finn-Erik Vinje (1973) i Norge, samt
stØrre foredrag av Kari-Hampus Dahlstedt og Bertil Molde
i Sverige.
Hvordan oppstod så uttrykket og hva la jeg i det dengang i 1958, da Paul Garvin innbød meg til å holde et
foredrag om norsk språkstrid ved en antropologisk kongress i Washington, i en seksjon som han kalte "Urbanization and Standard Language"? Jeg vaigte å kalle mitt bidrag "Language Planning in Modern Norway". Det gjaldt
å finne et ord som ville vre nØytralt i forhold til de
norske ordene, som alle var verdiladet. Fra nynorsk synspunkt er det en "språkreising", fra bokmålssynspunkt en
"språkstrid". På riksmålshold Ønsket man å drive "språkdyrking" uten innblanding fra myndighetenes "språkpolitikk". Men det karakteristiske ved den norske situasjon
var nettopp at myndighetene siden stortingsresolusjonen
av 1885 hadde overtatt ansvaret for språksituasjonen. Nynorsken ble da sidestillet med bokmålet, og siden den tid
har det stadig vrt konsulenter og komiteer og nevn, og
nå tilsist et språkråd som står som rådgivende organ til et
regjeringsdepartement som må bestemme hvordan språket
skal se ut i skolebøker (og i offisielle skriv). Hele prosessen
er typisk for land der sosialpianlegging er hØyt utviklet, og
det passet derfor godt å sidestille denne med språkplanlegging. Men det er også noe som heter privat planlegging,
og i Norge kan en si at privat og offentlig språkplanlegging
har løpet både parallelt og i motsetning til hverandre.
Tilsvarende bestemmelser er tatt i andre land der språkstrid har oppstått, f.eks. Grekenland, Irland, Belgia, Finnland, Canada. Men selv i land der språknormen ligger
noenlunde fast fins det mer eller mindre offisielle instanser
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som tar avgjørelser angående språkets form. Og når en
kikker tilbake i språkhistorien så langt som til renessansen
og sen middelalder, finner en at alle Europas språk har
gjennomgått perioder da skjebnesvangre (og oftest udernokratiske) bestemmelser ble tatt mellom konkurrerende
normer. De mange språkakademier i Europa, fra Firenzes
Accademia della Crusca av 1582 over Académie franaise
av 1635 til Svenska Akademien av 1786, ble opprettet (som
Cardinal Richelieu uttrykte det) for "å gi presise regler for
vårt språk og gjØre det i stand til å behandle kunst og
vitenskap". Fransk stod i sin tid under sterkt press både
fra rivaliserende normer innenfor Frankrike og fra sitt
eget opphav, latinen.
Engelsk er fattig på uttrykk for denne slags virksomhet,
nettopp fordi England (og etter det Amerika) motstod
enhver form for akademi. Det ble gjort i demokratiets
navn, men i steden fikk England meget sterke språkreguleringer ved privat initiativ, f.eks. Samuel Johnsons ordbok
av 1755, som avspeilet den akademiske og hØyborgerlige
norm. På skolen (eller helst i hjemmet) lrer en at visse
uttrykk er "korrekte", "gode", mens andre er "gale",
"dårlige". Språkets utvikling oppfattes helt og holdent
som en naturlov, og normene er hevet over enhver kritikk,
som en vrsågod har å føye seg etter og tilegne seg så godt
en kan. Derfor er det også en stor klØft mellom skriftlig
engelsk, som denne blir undervist på skolen, og dagligtalen, srlig blant alminnelige mennesker. Faktisk foregår
det jo også i engelsktalende land en regulering av språket,
bare at den utØves ikke av staten, men av de "toneangivende" kretser.
1 Norge hadde jeg i 1951-52, under et forskningsår der,
opplevd en avgjØrende etappe i språkstriden, nemlig stortingsdebatten som førte til opprettelse av Norsk språknemnd. Serlig stod det strid omkring dens "bundne mandat" som gikk ut på at den så vidt mulig skulle "fremja
tilmerminga mellom dei to skriftmåla på norsk folkemåls
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grunn". Her var det klart tale om planlegging i offentlig
regi: språkene (eller målformene) skulle skrittvis forandres
ved bevisst og planmessig reform inntil de smeltet sammen i et fremtidig "samnorsk". Liknende tiltak, f.eks. å
finne samformer for serbisk og kroatisk i Jugoslavien, har
ikke fØrt fram. Og i denne omgang gikk det heller ikke
i Norge. Resultatet ble en stillingskrig, og heller en tilbakegang for den helnorske sektor enn en fremgang. En annen
sak er det at planleggingen, som går helt tilbake til Ivar
Aasens og Knud Knudsens dager, men da på privat basis,
er blitt så vesentlig en del av norsk liv at ingen tenker
stØrre over det lenger. Planleggingen har lØst opp de gamle
normene, uten at noen enhetlig ny har fått lov å feste seg.
Og derfor har en stØrre språklig frihet i Norge enn i de
fleste andre europeiske land: enhver fugi synger med sitt
nebb. Det er både betenkelig og gledelig, alt etter ens
synspunkt.
At språkplanlegging foregår i Norge er det vel ingen
som vii betvile. Men for meg var hovedsaken at etter hvert
som jeg satte meg inn i forholdene i andre land, innså jeg
at under mindre voldsomme former foregikk noe liknende
overalt der skriftspråk blir innfØrt og skal undervises i
skolen. Bare så lenge et språk eller land er skriftløst er utviklingen "fri". Så snart ett eller flere skriftspråk er
etablert, blir det noen som får mer å here enn andre. Her
ligger det spirer til strid mellom rivaliserende normer som
gjenspeiler forskjellige geografiske eller sosiale dialekter.
Og ethvert språk, selv om det er bestemt i store trekk, må
stadig utvikle seg i takt med nye sosiale forhold. Og det
må bringes ut til folket ved skolen, og i aviser og bøker,
som må opptre i noenlunde normert form, hvis de skal
nå fram til den vanlige leser.
Jeg prØvde da å innarbeide den innsikt jeg hadde fått i
selve den bevisste behandlingen av språkproblemer ved å
stille opp en modell som skulle dekke både den offisielle
og den private planleggingen. Dertil kommer at alle de
5 - Språkform och språknorm
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som bruker språket også foretar en viss planlegging, i og
med at de velger å bruke ett uttrykk og ikke et annet, at
de regulerer sin egen språkbruk etter situasjon og talepartner, bl.a. Valget er faktisk grunniaget for all planlegging: valg av mål, valg av modell. Og enhver offisiell
planlegging må ta hensyn til de valg som det talende
publikum seiv foretar. Det er sjelden at myndigheter kan
påby en språkreform. 1 beste fall kan de veilede. Mye avhenger av hva slags problem som skal lØses. Det er stor
forskjell på å skape et skriftspråk for analfabeter og på å
dyrke et gammelt, tradisjonelt skriftspråk.
Modellen består av fire prosesser, som logisk begynner
med (1) seleksjon, og så fortsetter med (2) kodifiering, (3)
utbygging, og (4) gjennomførelse. Kronologisk behØver de
ikke å følge samme ordning, for de som er involvert i
språkplanlegging må ofte drive alle disse samtidig. 1 et
foredrag holdt ved lingvistkongressen i Bucharest i 1967
anvendte jeg modellen på Ivar Aasens skapelse av sin nynorske norm, slik han forestilte seg den da han skrev sitt
manifest i 1836. Men den kan like godt anvendes på de
fØrste oversettere av bibelen til svensk på 1500-tallet.
(1) Seleksjon er et mer eller mindre bevisst valg mellom
de muligheter som tilbyr seg. Aasen valgte for det fØrste å
vrake helt det danske skriftspråk, men han tenkte en kort
tid på det "dannede" talespråk som ble til riksmålet. Hans
mere moderate samtidige, Knud Knudsen, valgte dette
som norm for sune reformforslag ("den landsgyldige norske
uttale"). Men Aasen vraket også dette og hadde da muligheten til å velge en bestemt dialekt som kunne representere alle landets dialekter, men da det faktisk ikke fantes
noen slik sentral dialekt (utenom byene), valgte han (som
allerede Dante hadde foreslått for italiensk) å skape en ny
skriftlig norm ved å sammenlikne dialektene og gammelnorsk, som da etter hans oppfatning ville stå i samme forhold til dialektene som svensk i forhold til sine dialekter.
Resultatet ble en rekonstruksjon i den komparative gram114

matikks ånd, et slags "middelnorsk", som tok mer hensyn
til historien og de "alderdommelige" dialektene enn tu
dem som faktisk var i bruk i de folkerikeste deler av landet. 1 de svenske bibeloversettelsene har jeg inntrykk av at
seleksjonen f.eks. i Gustav Vasas bibel av 1541 delvis
bygget på tradisjonen fra Vadstena. Men oversetterne yraket bestemt den noe danskpregede tradisjon som var representert av kancellispråket i Stockholm, og sØrget for at
skrivemåter som dansk x 0 aa ble erstattet med å 6 Oa (senere ä ö å). 1 begge tilfelle var seleksjonen politisk og
sosialt bestemt.
Kodifieringen kan ikke helt skjelnes fra seleksjonen,
men vi kan begrense uttrykket til den virksomhet som
språkforskerne og lrerne utØver når de bestemmer skrivemåten og reglene i språket. Det som ofte hare har vrt
muntlig praksis eller helt tradisjonelle skrivemåter blir
satt i system av mer eller mindre kyndige språkmenn.
Planlegging er av stØrst betydning der det gjelder språk
som aldri tidligere er blitt skrevet. Her må sarlig utdannede spesialister stå til rådighet. Manglende vitenskapelig
trening har ofte fØrt til at språk har fått skriftsystemer
som er uhåndterlige og som dårlig passer til språkets egenart. Ofte har alfabetiseringen av et språk oppstått ved at
man simpelthen overtok skriften fra et annet språk og tilpasset det så godt man kunne. På Island oppstod det på
1100-tallet en fonolog som var misfornØyd med måten
man hadde overtatt det latinske alfabet og foreslo en rekke
reformer, bl.a. utvidelse av tegnsystemet så at en kunne
betegne de sregne nordiske omlydsvokaler, foruten lengde
og nasalitet. Det vanlige i europeisk språk-kodifiering har
vrt at både skriften og den grammatiske regeldannelse
har bygget i altfor hØy grad på den latinske middelaldergrammatikk. Den har ofte virket som en tvangstrØye på
undervisningen i morsmålet.
titbygging (elaboration) er den stadige utvikling og
tilvekst som et språk må gjennomgå for å holde seg på
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høyde med tidens nyvinninger, både på vitenskapens og
kunstens områder. Her skiller språk som islandsk og finsk
seg skarpt ut ved å holde en bevisst politikk oppe som oppmuntrer nyskaping av hjemlige ord til å dekke nye begrep
som kommer inn utenfra. De andre nordiske språk gjØr
slappe og halvhjertede forsØk, men overtar for en stor del
fremmede, og i dag srlig engelske ord, uten noen bevisst
og samlet politikk til bevarelse av sitt nasjonale srpreg.
Det blir for en stor del overlatt til det private initiativ,
f.eks. ved annonsØrer og reklamebyråer, understØttet av
teknikere og vitenskapsmenn som Ønsker å beholde det
internasjonale ord av enkle lathetshensyn. Men det ligger
også prestisje i fremmedordet, en snobbeverdi, som avspeiler
den enorme maktposisjon som de engelsktalende land har
vunnet seg i den vestlige verden i de siste hundre år. Rent
språklig er engelsk en farlig modell, fordi det er et sterkt
spaltet språk. Jeg tenker her ikke på den åpenbare spaltning mellom britisk og amerikansk engelsk, men på den
indre spaltning. På den ene side består engelsk av et overordnet skikt av latiniserte-greske uttrykk, som den hØycre
vitenskap tyr til og som for en stor del er ubegripelige for
den jevne mann. På den annen side har det en frodig,
folkelig stil som dukker opp i litteraturen, til og med i
dagspressen, og som sprer seg vilt uten annen planlegging
cnn den som ligger bak den umettelige jakt etter nye
sensasjoner.
(4) GjennomfØrelse (implementation) er den praktiske
side av planleggingen. 1 Sverige ble det bestemt i 1906 bl.a.
at ord som hvad og hvem skulle skrives vad og vem, et
magert resultat av et helt slektledd av agitasjon for rettskrivningsreform. Hvor lenge tok det fØr alle aviser gikk
over til den nye rettskrivningen? 1 nyeste tid er endelig
flertalisformene i verbene avskaf fet, men allerede Strindberg var sterkt inne på det. 1 Danmark raste det i fØrtiårene en voldsom strid om innfØrelsen av svensk å
("bolle-å") og avskaffelsen av store forbokstaver i substan116

tivene. 1 dag er det vel ingen som savner kapitelene i dansk
eller flertalisformene i svensk. Norsk hadde som bekjent
fØrt an på begge områder. Reformene i norsk rettskrivning
i 1907, 1917 og 1938 var faktisk en stor, samlet språkreform som omskapte det dansk-norske skriftspråk til et
norsk skriftspråk. Jeg har seiv - på avstand - opplevd
alle reformene og har funnet at etter kort tilvenningstid
ble de alle så naturlige at det virker underlig å se på eldre
skrifter. Det skjedde ved at myndighetene bestemte at de
skulle innfØres i skolen og i administrasjonen. Radikale
forfattere og aviser aksepterte dem med en gang, mens de
konservative holdt igjen. Aftenposten i Oslo erklierte i 1907
at den nye rettskrivning aldri ville brukes i dens spalter den holdt ut til 1923, da en ny rettskrivning allerede var
kommet. Men denne gang ventet de bare i fem år. Reformen av 1938 har de ennå ikke akseptert, men om den er
det da også sterkt delte meninger.
Det er blitt hevdet av enkelte i det senere, at den form
for språkrØkt/språkvård som drives i land der skriftspråket
stort sett er fastlagt, som f.eks. i Sverige og Danmark, bØr
få en egen plass i modellen. Tsjekkeren Jiri Neustupny,
som er ansatt ved et austraisk universitet, og som har tatt
aktiv del i utviklingen av diskusjonen omkring språkplanlegging, hevder at man bØr regne med "language cultivation" som typisk for utviklede land, "language planning"
mer for land der språkproblemer ennå eksisterer. Han så
gjerne at selve disciplinen skulle sees som en behandling
av "language problems". Der hvor språkproblemer oppstår, er det behov for planlegging. Dette är da srlig karakteristisk for land som enten har hatt en stØrre språklig
splittelse, som Norge, Finland, Belgia o. 1., eller der ingen
norm i det hele tatt har festnet seg, f.eks. de fleste afrikanske land. Språkplanlegging inngår i dag som et vesenthg moment i mange nye afrikanske lands politikk. Og det
er srlig ved å klargjØre hva hvert enkelt skritt på språkplanleggingens bane betyr at vi som språkforskere kan
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vre til nytte.
Det er klart at språket har sin viktigste funksjon som et
middel i kommunikasjonen mellom mennesker. Interessante synspunkter er her framfØrt av f.eks. dosent Valter
Tauli ved Uppsala universitet, som legger stor vekt på at
språket er et instrument, og at det som sådant må kunne
forbedres som teknikken har klart å forbedre andre instrumenter. Her står jeg noe skeptisk, fordi jeg mener at det
går ut over de grenser vi tØr sette oss som mål. En kan
tenke seg en seleksjon som ikke bare tar hensyn tu
eksisterende skrift- eller talenormer, men som også anvender rasjonaliserende synpunkter, f.eks. at ordene skal
vre kortere, lettere å lre, eller at grammatikken bør
forenkles ved å bli kvitt f.eks. kasus- og genus-systemer.
Jeg har ellers stØrre sympati for det synspunkt som er uttrykt av Karl-Hampus Dahlstedt at demokrati bØr stå
som et mål i språkplanleggingen. Det var også nettopp et
av de vesentlige synspunkter som ble framfØrt i Norge
både av Ivar Aasen og Knud Knudsen for snart 150 år
siden.
Min egen vurdering (og den bygger ikke på vitenskap,
men på personlige sympatier) er at vi bØr arbeide for
stØrre gjensidig toleranse av avvikende språkformer, dialekter og aksenter, for ikke å si fremmede språk. Det bØr
ikke hete, "Galiler, ditt mål rØber deg! ", men "Galiler,
ditt mål xrer deg!". Språket er ikke bare et middel eller
instrument i kommunikasjonen, men også et uttrykk for
ens personlige og samfunnsmessige identitet. Det populre
kravet (som vår jubilant sikkert har hØrt ofte nok) om å
få beskjed om hva som er "riktig", bygger til sjuende og
sist på våres alles Ønske om å bli behandlet med respekt og
ikke bli til skyteskive for andres latterliggjØrelse og nedvurdering. På den ene side krever det personlig holdning
og på den annen aktiv innsats. Språkplanlegging er et
kjenslig område, der en må ta hensyn samtidig til den
enkeltes og til samfunnets interesser.
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A. 0. Vinjes syn på språklig skandinavisme
Av Alf Hellevik

Med tanke på Bertil Moldes sentrale stilling i det språklige
samarbeidet i Norden i dag, vii eg nytte dette høvet til å
knyte tråden tilbake til mitt første inniegg i den nordiske
språkdebatten. 1 ein artikkel om "Nordisk måirøkt og
norsk måireising"1 prøvde eg å klargjøre korleis norsk
målreising burde stille seg til arbeidet for nordisk språkrøkt, som like for og under andre verdskrigen var livieg
drøfta i dej nordiske grannelanda våre. 1 ein merknad tu
siutt nemnde eg eit brev frå 1865 frå Vinje til den svenske
bibliotekaren og redaktøren Harald Wieselgren,2 og i tuslutning til brevet Olav Midttuns artikkel om "Svensk i
'Dølen' ". Både brevet og Midttuns artikkel viste - syntes
eg
at Vinje var ein mann som gjekk inn for iitterr og
språklig skandinavisme, og endå betre: ikkje let det vere
med ord, men gjekk føre med praktiske tiltak.
Diktaren Aasmund Olavsson Vinje (1819-1 870) er også
nynorskens første store journalist. Med det vesle vekebladet "Døien" som han - med avbrot - gav ut frå 1858
til sin død i 1870, blei han ein banebrytar for ein ny
levande og personlig prega journaiistikk.4
Brevet til Wieselgren er datert 24.10.1865 og lyder slik:5
Forlaat meg at jeg umager Dem. Men jeg har nu igjen begyndt
med "DØlen" og da jeg har en unionistisk Interesse med dem
[a: den], som vii kunne sees af mine Skriverier i den, saa henvender jeg mig ikke forgjeves til en saa god Svensk Mand som Dem.
Kjre tal med Sohimann eller Aftonbladet eller Allehanda - for
jeg er ingen Svensk Postmand - om at faa den bekjendt i Sverige.
Og kan De eller en anden Mand De maatte kjende skrive Kor-
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respondenser til den, skal jeg betale efter Svensk Coutume. Jeg
vilde helst saa kver anden Uge f Ex have paalidelige Referater af
Tilstanden og Stemningen nu under Riksdagen angaaende Representationsfrågan, samt hvad andet vidcvrdigt der kunde falde. Jeg
optager det nemlig uden Oversnttelse. Dette er et Led i min literere
Skandinavisme. Jeg vil have Norsk og Svensk og Dansk i mit Blad
Side om Side. Jeg er den første, som forsØger paa med det.
Jeg har sendt "Dølen" til nogle Svenske Tidender, men den er
returneret som ikke rekvireret fra Svenske Postcontor. venligst
A 0 Vinje

Brevet førte neppe til at "Dølen" blei meir kjend i Sverige.
Men Vinje heldt derimot fram med å gjennomføre tanken
sin om å ta inn svenske artiklar utan å omsetje dei. 1 den
4. årgangen av Dølen, som gjekk frå 1.10.1865 til 7.10.1866,
utgjorde det svenske innslaget til saman ca 33 spalter (av
624) eller om lag 5 prosent av den totale stoffmengda. Det
var derfor ikkje å undras over at lesarane måtte legge
merke til det, og Vinje måtte endåtil rykke ut og forsvare
seg etter at "Illustreret Nyhedsblad" hadde insinuert at
"Dølen" tok inn svenske stykke som fyll. Det er ikkje rett,
skriv han, å kalle dei svenske artiklane i "Dølen" for fyllekalk, "for det første fordi de ere gode [ ... ] og dermest
fordi Dølen sagde i sit første No., at Optagelse af Svensk
uden Oversettelse var en Deel af hans Program. Han vilde
nemlig stneve efter at gjennemførc den Tanke, at lade
disse tre Nordiske Dialecter, Norsk, Svensk og Dansk gaa
Side om Side og belyse og forklare og indvirke paa hverandre. Han antog dette for den mest practiske literre
Skandinavisme, og meente endogsaa at al anden Skandinavisme uden den vilde vere overfladisk". Skal det vere
tale om åndelig tilnrming mellom dei tre folka, "maa
dette naturligviis vesentlig ske gjennem vedkommende
Folks aandelige Arbeider i deres eget Sprog og altsaa ikke
gjennem Oversettelser. Det var dette, som var Dølens
Tanke, og som han nu finder sig beføiet til at minde Ny120

hedsbiadet om."°
Det "første No." av Dølen, som Vinje viser tu, er første
nummer av 4. årg., som kom ut 1.10.1865 etter eit lengre
opphald, og der han finn grunn til igjen å seie nokre ord
til lesarane om sitt syn på det norske målstrevet. Der fortel
han då ög at han er "meint på at taka up i Dølen ender
og daa eit og annat Stykke fraa Menn i Bokmaalet, naar
eg maatte finna det framifraa godt. Havde eg havt Raad tu
at gjera Dølen til eit Dagblad, so vilde eg hava letet Norsk
og Svensk og Dansk gjengjet Side om Side i det. Det er
nemlig mi Meining, at desse tri Landskapsmaal eller Dialecter bør kunna lesas af Alle til dagligt Bruk og ymse
verka paa kverandre. Og so vilde eg liksom synlegt visa
dette ved dagstøtt at hava alle desse tri Landskapsmaal i
sama Bladet. Vi faa no sjaa, om eg kann setje denne Ide
i Verk. Eg vilde daa liksom lata Dølen bjoda Svensken og
Dansken som Gjester i Huset sit; og so vilde vel eingong
Svensken og Dansken ikki vera kleinare Karlen enn at
han gjorde Gjengjeld og baud Dølen atter til seg. Ved
Dølen meinar eg no her, i Vant af nokot betre, Nordmannen. Eit slikt Gjestevenskap trur eg vilde vera betre for
Sambandet millom desse Folk enn alle desse Studentermøti, der alt mest gjeng up i Kalas og torne Talemaater, og
der det mest berre er Smaagutar som tala."
1 eit stykke i Dølen 10.6.1866 om Knud Knudsens artikkel i tidsskriftet "Norden" om "Tilnrmelse mellem
Norsk, Dansk og Svensk" og i eit følgjande stykke 8.7. om
"Det Skandinaviske Møtet i Stockholm" i 1866 vender
Vinje tilbake til desse tankane som stadig opptar han. Han
trur dej nordiske landa må vekse seg meir og meir i hop,
men er skeptisk til skandinavar som - liksom Knud Knudsen - trur ein kan nå målet på ein utvortes måte berre
ved "ei ytre Afprutning i Bokstavar og Skrivemaate".' Eit
slikt "Makaskifte" kan nok "hava sit store Gagn", men
som han skriv i stykket om det skandinaviske møtet: "Det
maa ske grundigare, en slikt som vi sjaa det i "Nordisk
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Tidskrift", og som vi høyra det paa denne "Congressen".
Vi maa venja os til at lesa alle tri Spraak i Aviser og
Bøker til daglegt Bruk, og først naar vi kunna dette so
godt, at Skilnaden gjerer os ingenting, og vi sjølve paa
kver vaar Kant utbilda vaart nationale Spraak, fØrst daa
kann det vera Tid til at tenkja paa eit sams Tungemaal."
Etter at 4. årgangen var ute 7.10.1866 måtte Dølen
igjen ta ein pause, og kom ikkje i gang med 5. årg. før
10.3.1867, og då som kjellar (dvs. "under streket") i bladet
"Vort land". Der blei det trongt om plass for Dølen, og
dertil kom at Vinje i lange periodar fylte den disponible
plassen med framhaldsforteljinga "Elsk og Giftarmaal" og
"Ej Fjellferd". Det forklarer at det no vart slutt på svensk
i Dølen. 1 tillegg har det blitt peikt på at "Vort Land" var
starta med det hovudformål å motarbeide unionsframlegget, og at Vinje sjølv etter kvart kom meir i opposisjon
til unionspolitikken.'° Men det er neppe nødvendig som
tilleggsforklaring. Og det er misvisande når det i den
samanhengen er blitt hevda at "Vinje kom snart heilt burt
fraa sine skandinaviske idear".'1
Sjølve ideen om å ta inn i Dølen stykke på svensk og
dansk ("Bokspraaket") heldt Vinje fast ved, slik det går
fram av hans innleiingsord i 1. nummeret av 6. årgangen
(2.2.1868). Og straks det var slutt på kjellar-tilweret i
"Vort Land" og Dølen atter disponerte sine fire 3-spalta
sider i veka, kom også dej svenske stykka igjen. 1 6. og
7. årgangen (8. årg. blei ikkje fullført, då Vinje blei sjuk
og døydde 30.7.1870.) utgjorde det svenske lesestoffet 3 pst.
av totalstoffet, og sjølv om dette er ein tilbakegang jamført med 4. årgangen, er det likevel eit markert innslag.
Hertil kjem så stykke på dansk eller norsk-dansk, men
det var jo ci språkform lesarane var vane med, og eg går
ikkje meir inn på den sida av Vinjes praktiske skandinavisme.
Heller ikkje i Vinjes generelle syn på den litterare og
språklige skandinavismen er det så vidt eg kan sjå noko
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brot, men god samanheng, også etter at han kom meir i
opposisjon til sjølve unionspolitikken. Eg ser då bort frå at
Vinje med sitt tvisyn og si motseiingslyst når han mØtte
einsidige og forenkla meiningar, nok kan bli gripen i motstridande formuleringar. (Det gjeld i vår samanheng til ein
viss grad hans stilling til det han kallar "ej ytre Afprutning
i Bokstavar og Skrivemaate".)
Her må ein efles vere merksam på at Vinje skilde klart
mellom politisk og litterr (og språklig) skandinavisme.
Det har han bl.a. gitt tydelig uttrykk for i ein artikkel om
"Den politiske skandinavisme":" Han rosar dej som strevar med å binde dei tre rika saman "med Handel og Vandel og Kjenskap paa alle Maatar". Slike praktiske tiltak
er betre enn tåkete sambandstankar:
Den Skandinavisme som eg altid har meint maatte korna fØrst,
det er den litenere. Eg har so tidt talat om, at kvert af desse tri
Lond maa utbilda sin Nationalitet og sine Tungemaal, for der kann
vera nokot sannt Gagn at venta af eit merare Samband; eg har
so tidt talat om dette, og no sist i mine Fyreord til Dølen, at eg
her kann Iata vera. Dette er ein af dej Tankarne som styrkjer meg
til at slita som eg her gjerer; for det veit eg, at Vegen maa liggja i
den Leid, om so ein og annan Kroken verdt gjord.

1 sitt forhold til den litterre og språklige skandinavismen
er Vinje naturlig nok opptatt av å forklare korleis ej positiv innstilling til denne rørsla kan sameinast med aktivt
strev for å atterreise eit serskilt norsk språk. "Skal det
nordiske Liv bli rikt og fyldigt, - heiter det i ej melding
av Nordisk Tidskrift'3 - 50 maa det som all annan Vokster
veksa innanfraa og ut og ikki utanfraa og in." Norsk må
liksom svensk og dansk vere med i samspelet, til nytte for
alle tre folk:
Eg kann derfor ingen Motsigelse finna imillom Norskdornen min
og mi Skandinavisme, eg trur tvertimot at dci hjelpa kverandre;
og liksom eg derfor efter manges Meining er "ultra" Norsk, soleides
veit eg med meg sjølv, at eg er ein grundigare Skandinav en dei
fleste andre, vel at merkja, naar den skandinaviske Proces tek alt
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med seg Norsk, Svensk og Dansk og slikt finn det einfalde gjenom
det mangfalde. Eg fann meg nøydd til at tala her om meg sjølv og
tyda mi Stilling til denne Sak, fordi somange tru, at det er urnogeleg
at vera national og skandinavisk paa eingong. Og det er dette somange gode Svenske og Danske Patrioter likeins tru og derfor
standa imot eit nrare Samband af desse tri Folk, og krabba in i
øysterskalet sit heime [...

Når han sjølv og andre bra menn så ofte synes å ha opponert mot den skandinaviske tanken "kom [det] seg mest af
det, at Skandinavismen tidt synte seg fram som ej Omskrivning av Danskdomen her i Norden, [...] for daa dej
[norske skandinavane] ikki reint og openijost vaaga seg til
at kalla seg "Unorske", so kalla dej seg Skandinaver".
Vinje var ög positiv til opptaket som førte fram til det
skandinaviske rettskrivingsmøtet i 1869, sljk det går fram
av ein kort notis i Dølen 6.12.1868:
Naar det skandinaviske Selskap vil vera Maalstrvare, so kan
Dølen ingenting hava mot det; tvertimot. Det kan altid vera til
Nyttes, at der verdt utvald 3 Mann fraa kvert af desse 4 nordiske
Universiteter til eit tolvmannsutval for sams Bokstavering og Rettskrivning i desse tri nordiske Landsmaal; for naar denne ytre
Kldebunad var likeins, so vilde heller ikke den indre Skilnad sjaa
so stor ut som no, daa eit og det sama Ordet so tidt seer ut som
tri serskilde, for den Skuld at Stavemaate og store og smaae Bokstavar og serskilt Prent skilja seg aat.

Men han steller seg spørjande til om Sverige og Danmark
vii vere med på å gj opp sine tilvande former og skrivemålar.
Då så resultata frå Stockholm-møtet låg føre, og den
norske sekreteren Jakob Løkke hadde gjort greie for dei
Det skandinaviske Selskab i Kristiania, var Vinje - som
eg har omtala for" - igjen relativt positiv:
Tanken for dette MØte er god. Det vilde vera nyttigt, om desse
tri nordiske Landsmaal (norsk, svensk og dansk) kunde bøygja og
beinka seg etter kverandre, so Skilnaden i den utvordes Skrive- og
Stavemaate ikke var so stor. [ ...] Men ligg der nokon annan Tanke
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i dette skandinaviske Maa1strv en slik Lemping i den ytre Skrivemaaten, so kjem det ingen Veg; for kvert af desse Landsmaal maa
veksa og vikla seg ut paa sin eigen Grunn.'

Når eg her har prøvd å gjøre greie for A. 0. Vinjes syn
på hans tids nordiske målstrev, så er det fordi han var ein
av dej fØrste forkjemparane for norsk målreising som
måtte ta stilling til om og koncis atterreisinga av eit norsk
skriftmåi kan samejnast med ei felles nordisk språkrøkt.
Det er dej same problema som eg sjøiv kjende trong til å
klargjøre for meg sjølv og andre då eg i yngre år vart
interessert i Sven Clausens nordiske rnålstrev og tok del i
debatten om desse spørsmåla.'° Men j røynda er dette ikkje
eit sernorsk (eller ser-nynorsk) problem. Dersom ein går
ut frå dej same verdinormer, og vurderer dej nasjonale
språka på like fot, vii alle som meiner alvor med ej
nasjonai og nordisk språkrøkt, måtte vege omsynet til det
nordiske språkfellesskapet mot dej nasjonale og sosialpedagogiske omsyna.'7
Eg ville også gjerne minne om det Vinje kallar "Dølens
Tanke", dette å la "Nordiske Djalecter" gå side om side
utan omsetjing, slik at vi kan venje oss til å lese grannespråka i aviser og blad. Vinje har utan tvil rett i at det
er ein viktig føresetnad for å verne om og styrke nordisk
språkfellesskap. Vi har sett at Dølen i tre årgangar hadde
eit innslag av svensk som varierte mellom 5 og 3 pst. av
lesestoffet. Om vi overfører desse prosenttala til dagens
omfangsrike avjser, er dette eit innslag som det verkelig
ville vjse etter. Ja, kunne ein oppnå at avisene slapp
grannespråka til om det så var med berre ein brøkdel av
det Vinje tok inn, ville det vere ein bra start. Eg kjenner
meg viss på at Bertil Molde som den første formann i det
nyopretta "Nordisk språksekretariat" ville vere glad om
han kunne medverke til eit slikt praktisk tiltak i arbeidet
for å styrke det nordiske språkfellesskapet.
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Merknader
1 Syn og segn 1945.
2 Trykt ved D. A. Seip i Syn og segn 1927, s. 172.
3 Syn og segn 1927, s. 174 ff.
4 Om Vinje er det ein rikhaldig litteratur. Eg viser til den utførlige bibliografien i Leif Mmhles artikkel om Vinje i Norsk biografisk leksikon XVIII, s. 108 f., og skal her nøye meg med å
vise til faksimiliutgåva av DØIen 1—IV (1970-73) med innleiingar til kvart band av Reidar Djupedal. Sjå og den same:
Aasmund Vinje, mannen som grunnia moderne norsk presse
(Nordisk tidskrift 1969, s. 1-8), og den same: Bladmannen
Vinje (etterord til A. 0. Vinje: At vera døl. 1972).
5 Her gjengitt etter A. 0. Vinje Brev (1969, s. 178).
6 Same stad s. 179.
7 Jfr Carl Ivar Ståhle i Språk i Norden 1970, s. 5.
8 DØlen 10.6.1866 (II, s. 248, 1).
9 Dølen 8.7.1866 (II, s. 262, 3).
10 Olav Midttun i artikkelen Svensk i "DØIen" (Syn og segn 1927,
s. 178).
11 Midttun same stad. Midttun nemner merkelig nok ikkje at
Vinje heldt fram med å ta inn stykke på svensk i 6. og 7. årg.
av Dølen.
12 DØlen 22.10.1866 (II, 113, 3).
13 DØIen 15.7.1866 (II, 266).
14 Språk i Norden 1970, s. 61 f.
15 Dølen 17.10.1869 (III, 323 f.).
16 Jfr, den ovannemnde artikkelen om Nordisk målrØkt og norsk
målreising (Syn og segn 1945).
17 Jfr. Hellevik i Språk i Norden 1970, s. 50 og 65.
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Om ledstillingen i he1setninger med eller
Af Poul Lindegård Hjorth

1 det følgende skal jeg driste mig til at levere et ufuldstndigt bidrag til historisk belysning af dansk ledstilling i den
sidste af to helstninger, der er koordineret ved hj1p af
den disjunktive konjunktion eller. Behandlingen tager
alene sigte på de tilf1de, hvor begge helstninger er mdikativiske og ikke spØrgeformede. Den holder sig endvidere
til de tilflde, hvor der mellem fØrste og anden helstning
består disjunktiv (eller alternativ) relation; altså ses der
bort fra tilflde, hvor eller-helstningen forholder sig
korrigerende eller modificerende til den fØrste helstning
(som fx i "han er ikke meget velbegavet, eller måske er
han bare doven").
Typeeksempler fra moderne dansk kan lånes fra Ordbog over det danske Sprog (ODS):
Enten kommer han for sent til timerne, eller han
mØder ganske uforberedt.
Enten kommer han for sent til timerne, eller også
mØder han ganske uforberedt.
Som det fremgår af eksemplerne, kan den fØrste he1setning rumme et signal for disjunktion, nemlig adverbiet
enten. Det kan som her indtage fundamentpladsen, men
det har også andre placeringsmuligheder:
Han kommer enten for sent til timerne,
Han enten kommer for sent til timerne,
og i Øvrigt er dette signal ikke obligatorisk:
Han kommer for sent til timerne,
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Placeringen af eller mangelen på et enten er uden betydning for ledstillingen i den fØlgende helstning.
1 (1) fØlger efter eller subjektet (s) og verbalet (v), altså
således, at subjektet er fundament; anden udfyldning af
fundamentfeltet kan nppe komme på tale. 1 (2) er det
kopulative element i konjunktionen understreget ved
hjelp af adverbiet også, der da indtager fundamentpladsen,
hvorefter ledstillingen bliver v s. Muligheden for også som
fundament er betinget af det foranstående eller; en setning som føigende er umulig i moderne dansk:

*også mØder han ganske uforberedt.
Som bekendt er dansk og svensk flles om den konstruktion, der her illustreres af (2). Derimod skiller de sig
m.h.t. den vistnok i begge sprog noget mindre frekvente
mulighed, hvor eller ikke støttes af et ogsa7också, idet
svensk her som hovedregel har ledstillingen eller v s. Forholdet er naturligvis omtait af Lage Hulthén i hans Studier i jämförande nunordisk syntax II, s. 114 f. Huithéns
fremstilling er dog ikke ganske udtømmende, og det kunne
vre fristende at sØge at korrigere og supplere den; men
det tillader pladsen ikke.
1 stedet vii jeg som antydet rette opmerksomheden mod
den omstendighed, at der tidligere har vret andre ledstillingsmuligheder i dansk, end det moderne rigsmål disponerer over. Materialet er desvrre spinkelt, men det er
der gode undskyldninger for: ordbØgerne svigter stort set
på dette punkt, de eldre grammatikere har ikke interesseret sig for spØrgsmålet, og en fyldestgørende dansk historisk syntaks findes ikke; hertil kommer den komplikation, at koordination af heistninger med eller ikke er
noget hØjfrekvent fnomen, hvorfor man kan komme tu
at gennempiøje et stort antal sider uden at finde eksempier
herpå. Det materiale, jeg bygger på, er til1gsgevinster fra
en årrkkes tekstkesning med andet sigte, og det lider
under den svaghed, at jeg fØrst for sent blev klar over, at
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jeg skulle have interesseret mig mere for, hvornår den nu
almindelige ledstilling efter eller og(så) slog igennem; det
afgiver aitså ikke grundlag for precise dateringer, kun for
indkredsninger.
Om den fØlgende materialefremlagning skal bemrkes,
at kildeforkortelserne oplØses i en afsiuttende note.
Den ledstilling, som illustreres af typeeksempel (1), eller
s v, har lang hjemmel på dansk grund. Nyere bekeg kan
spares, idet der biot henvises til fx Mikkeisen: Dansk Ordföjnings1re, ODS og Aage Hansen: Moderne Dansk; her
fØlger nogle få beig fra tiden 1400-1800, pnt fordelt
med ét pr. århundrede:
Anthigh swighes iek, eller the skulle swighes i endelicthen. MarLeg. 40.6 f.
enthen skal han haffue thend ene for had, oc elske
thend anden, ellir hand skal holde seg til thend ene, oc
forsømme thend anden. NT 1524 (Matt. 6.24).
enten beviser jeg det, som jeg hafver skrefved, eller jeg
fremfører det efter andres og ikke min meening. PSyv.
(DG 1: 85.22-24).
De kan og alle vre enten som i Indicativo . .; eller de
maa udfØres ved adskillige Hjelpe-Verba. HØysg. (DG
iV: 133.14-18).
Antallet af beleg vii givetvis let kunne mangedobles, for
tiden til og med ca. 1500 fx ved hjlp af Gammeldansk
Ordbogs samlinger.
Derimod synes det meget svrt at finde belg på den
ledstilling, der svarer til den svenske. Det foreløbige jagtudbytte er disse to:
Allethiidhe Øffweth han sik anthin i helghe isninghe,
eller skreff han, eller oc irdhe. MarLeg. 180.4 f.
Enten haffuer hun sprunget eller wil hun springe. DgO
11.43.
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De markante afvigelser viser sig m.h.t. typeeksempel (2).
ODS og de nyere grammatikker er enige om, at ledstillingen er eller også (eller, men det er gammeldags eller
dialektalt, eller og) v s, men ODS giver dog også et belg
på ledstillingen eller også s v, nemlig følgende Hauchcitat:
Til Lykke var dette Fngsel ledigt, eller ogsaa dets
Beboer sov meget haardt
hvortil ODS-redaktØren bemrker, at det almindelige er

eller også sov dets beboer.
Den ledstilling, som Hauch-citatet er et eksempel på,
har meget lange rØdder bagud, og dialektalt kan den antagelig trffes den dag i dag. De må vre rimeligt at dokumentere dens tidligere udbredelse ved et forholdsvis fyldigt eksempelmateriale (heriblandt belg, der viser den
velkendte sammenblanding med heller):
anthigh war hwn i bonx eller lsningh eller i gudelighe
thanck, eller oc hwn hwilthx sik meth sØffwen, eller
oc hwn giorthe noghne gxrninghx meth syne hndher.

MarLeg. 296.16-19.
Anthen skall tw .. taghe dith kors, heller oc Christus
kender deg icke. PHelg. 1: 19.25-27.
anthen xr han een gk .. Heller oc han xr een ond
mand .. Heller oc han xr een wanwittig mand. PHelg.
1: 38.10-15.
fordi (dvs.: der for) scriffuer konning Cristiern anthen
thet hand icke meen eller oc tw xst een .. sckalck.

PHelg. II: 6.19-22.
Intet forandrer jeg i dend sdvanlige maneer, at skrifve
med, uden jeg siger, for hvad aarsag, elder og jeg hafver
exempel for mig. PSyv. (DG 1: 82.20-22).
Hvis det ellers skulde fØlge Regelen . . da bleff Skriffningen lige saa slem, som dend anden., eller oc Regelen
skulde restringeris. HGerner. (DG lii: 277.11-17).
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skal den anden pers. i sing. num. endes paa st, saa maa
det endten vre en all-mindelig regul for den anden
person i sing., at den saaledes skal endes, eller og det
tilkommer slet ingen person at endes paa st. Nvllauen.

13.
Vildfarelsen i Syvs Regel (må) vre kommen deraf, at
man har villet danne og omskabe Dansken efter andre
RegeIrtte Tungemaal .. eller og vi kand sige, at (det
danske sprog affØrer sig) sin gamle Natur. HØysg. (DG

iV: 202.17-24).
Men nu har Du nok faaet den (dvs.: pakken), eller og
Du kan hente den hos Kornerup. PMØ11.Br. 1: 11.9 f.
det er satan tel fader, den, - eller ogsaa datteren maa
vere offenlig luder. KollerØd. 55b. 26 f.
Idag får jeg brev fra min lille kreste, / Eller også hun
sender mig bud. TangKrist.-optegn. 1868.
Hvornår den nuvrende ledstilling, eller og(så) v s, er
slået igennem, kan jeg foreløbig ikke sige med sikkerhed.
Mine xldste eksempler skriver sig fra slutningen af det
18. århundrede:
ViI man bruge dem (dvs.: kartof ler) til en Ret, da afkoger man dem i Vand, trkker Huden af, og koger
dem atter i en Saus af KiØdsod, SmØr, Salt, Muskateblomme og deslige; eller og bruges de til Oxe- eller
Faare-KiØd, eller og skires de i Skiver, bages i Olje,
eller og laves med en LØg- eller Citron-Saus. AalbEft.

22/11 1771. 428.
Den (dvs.: parodien) maae vise andres Feil ved sit eget
Exempel; eller ved seiv at begaae de Feil, som den straffer, saaledes at de falde tydeligen i Øinene; eller og
maae den, uden seiv at begaae dem, udpege dem paa en
vittig og moerende Maade. PAHeib. 1.359.
Det må imidlertid bemrkes, at Molbech i 1. udgave af
sin Dansk Ordbog (1833) bringer et redaktionelt eksempel,
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der svarer til de indledningsvis citerede typeeksempler fra
ODS:
Han maa enten vre syg, eller have meget at bestille,
eller han er bortreist (eller ogsaa er han bortreist).
Heraf tØr man formodentlig slutte, at eller og(så) v s allerede på dette tidspunkt har vret solidt indarbejdet, og så
forekommer det sandsynligt, at denne ledstilling har en
noget lngere tradition bag sig, end jeg har haft held tu
at konstatere.
Jeg afstår fra forsØg på at "forklare" den her belyste udvikling. Men et par forelØbige konklusioner af iagttagelserne kan vist godt drages:
1 xldre tid behandles eller og(så) i dansk som sammensat konjunktional; det fremkalder altså ikke omvendt ledstilling. 1 nyere tid behandles og(så) som adverbielt fundament, hvorefter ledstillingen bliver eller og(så) v s. De
e1dste her fremdragne eksempler på denne nyere ledstilling
stammer fra en tid, da konnektiv inversion efter og(så)
endnu var en gangbar mulighed (som det fx er tilfldet i
Rahbeks sprog); men hvor stor vgt der kan lgges herpå,
er vanskeligt at afgøre, da denne ledstilling tilsyneladende
opnåede sin dominerende position samtidig med, at den
konnektive inversion ved og(så) blev trngt tilbage.
Et interessant perspektiv fremkommer ved konfrontation af dansk og svensk. Her synes at foreligge et gammelt skel mellem de to sprogs syntaks: svensk har lang
tradition for eller med inversion, dansk lige så sikker
hjemmel for eller uden inversion; og den nuvrende enighed om ledstillingen efter eller også/också skyldes en novation i dansk.
Kildeforkortelser
AalbEft.: Aalborgs Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger.
DG: Danske Grammatikere, udg. af Henrik Bertelsen (1915-29).
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DgO: Danmarks gamle Ordsprog, udg. af Iver Kjnr og John Kousgård Sørensen (1977 ff). HGerner.: Henrich Gerner (1629-1700);
citeres efter DG. Høysg.: Jens Høysgaard (1698-1773); citeres efter
DG. Kollerød: Ole Pedersen Kollerød (1802-40): Min Historie
(1978). - Kollerøds sprog rummer talrige be1g på den her eksemplificerede konstruktion. MarLeg.: Manager Legende-Haandskrift (skrevet 1488), udg. af Gunnar Knudsen (1917-30). NT
1524: thz NØye testamenth paa danske (1524). NvHauen.: Niels
von Hauen (1709-77): Et lidet Orthographisk Lexicon (1741).
PAHeib. P. A. Heiberg (1758-1841): Skuespil 1—III (1792-94).
PHelg.: Skrifter af Paulus Helie (ca. 1480—efter 1535), udg. af
P. Severinsen m.fl. (1932-48). PMø11.Br.: Poul Møller (17941838) og hans Familje i Breve, udg. af Morten Borup (1976).
PSyv.: Peder Syv (163 1-1702); citeres efter DG. TangKrist.-optegn.
1868: Evald Tang Kristensens oplegneise fra 1868 af visen Utroskab;
her cjteret efter Danske Folkeviser ved Jørgen Lorenzen (1974), II,
s. 377.
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Författningsspråkets föryngring
Av Ture Johannisson

Det som skall granskas i det följande är några typiska drag
i det språk som används i våra äldre universitetsstatuter
och deras sentida motsvarigheter. Det är alltså fråga om
en mycket liten del av det stora ämne som den något
oblyga rubriken antyder. Men uppgiften är inte vald alldeles på måfå. De författningar som reglerar vårt universitetsväsens organisation och verksamhet behandlar en
enhetlig och viktig del av vårt samhällsliv. Textserien
spänner över en ganska lång tidrymd, då mycket har hunnit hända, inte minst på det språkliga området. Åtskilligt
av det som berörs i denna översikt torde gälla för många
andra av de texter som ingår i Svensk författningssamling
från de senaste hundra åren.
Våra första universitetsstatuter på svenska (här betecknade Ul) förelåg 1852. De följdes av nya statutsamlingar
1876 (U2), 1908 (U3), 1916 (U4) och 1956 (U5). 1964 kom
vår första och sista universitetsstadga (U6), som i sin tur
ersattes av en universitetsförordning 1975 (U7).' Sedan
1977 gäller en trots sitt ringa omfång omvälvande högskolelag - som inte behandlas här - jämte en högskoleförordning (H).
1. Till en början behandlas några fall där en verbform avlöses av en kortare form. De verb som det här främst
gäller är de mycket frekventa hava/ha, bliva/bli, giva/ge
och taga/ta. PM 1967 (s. 5) rekommenderar ha, bli och ge
men taga, vidare har, blir, ger och tar. Det påpekas att vid
fast sammansättning med taga är typen åtager ofta lämp134

ligare. "1 presens passivum bör formerna ges .., tages användas. Som supinum till ge bör formen givit användas."
1 sakprosan genomförs förkortningen tidigare vid formerna på -er än vid dem på -a. Innan verbens särskilda pluralformer avskaffades i sakprosan, avsåg ha(va), bli(va) osv.
dels infinitiv, dels plur. Pluralböjningen är bevarad ännu i
U7, och först i H betecknar alltså a-formerna uteslutande
infinitiver. Förkortningen genomförs inte samtidigt vid de
fyra verben; i sakprosan försiggår den i stort sett i den
ordningsföljd, som uppräkningen här ovan anger. Delvis
speglas detta också av förhållandena i de nu aktuella texterna.'
1 Ul är har normalform som hjälpverb: Har föreläsning
ej egt rum .. 126. Däremot används här hatwer en gång
som huvudverb: .. för hwilken det [dvs. konsistoriet] förtroende hat wer 94 (har förtroende U2). Fr.o.m. U2 är har
enarådande som simplex. För pres. plur. och inf. gäller
hajwa/haf va/hava U1-5, ha U6 osv. Däremot uppvisar
ännu U7 fullformer av ett par sammansättningar. Måpartiet av U7 innehåller sålunda 2 handhavas, 1 handhaves
(jämte 1 handha), 1 innehava (jämte 2 innehar). Alla dessa
former har motsvarigheter i U6. 1 får-partiet av U7 ingår
1 handhavas, 3 innehar, men dessutom 2 innehas: Tjänst
som docent får innehas under högst sex år. U7: 107,
likn. ibm.
Av bliva används fullformen på -er i U1-4, därefter
kortformen blir. Först i U7 anträffas bli; de två beläggen
ingår i får-partiet och har där vid sin sida 1 bliva, 1 utebliva. Må-partiet innehåller 3 bliva, 1 utebliva. Skillnaden
mellan de båda avsnitten framträder i följande fall.
Fakulteten . . må, om dekanus önskar bliva befriad från uppgiften
att vara ledamot i utbildningsnämnden, välja .. U7: 49. - Om
dekanus .. önskar bli befriad från uppgiften att vara ledamot av
tjänsteförslagsnämnd, skall . . U7: 118.

H saknar fullformer av bliva; jämte 3 bli har 1 utebli an135

tecknats: Ledamot får ej utan laga förfall utebli från sammanträde. H 10: 13. Fallet motsvarar sakligt de båda där
U7 har utebliva.
1 de fyra första statutsamlingarna konkurrerar varda
med bliva; jfr exv.: där så är eller varder särskilt stadgat
U4: 38. En anmärkningsvärd växling inom samma stadgande är blifwa .. anställd Ul: 85, U2 - varda antagen
U3: 73, U4 - bliva antagen U5: 146.
Av giva förekommer över huvud inga kortformer förrän
i U7. Inom må-partiet dominerar fullformerna: 1 giva, 7
-giva, 2 -giver, 1 -gives; 1 -ger, 4 -ges. De fem kortformerna
motsvaras av fullformer i U6 eller saknar motsvarighet
där. 1 får-partiet överväger kortformerna starkt: 1 avgiva,
1 ingivas; 2 ge, 2 ges, 10 -ge, 5 -ger, 6 -ges. Supinformen
är i hela texten -givit (s:a 10 fall). 1 H har inga belägg för
(-)giva eller (-)giver anträffats. De observerade beläggen
för kortformerna är: 3 ge, 4 ger, 27 ges, 55 -ge, 6 -ger, 74
-ges (s:a 169 fall). Supinformen är också här (-)givit, åtminstone i princip; mot de 14 antecknade fallen står emellertid ett angetts (5: 52). - Förlederna är i både U7 och
H an-, av-, in-, med-, tillkänna-.
U7 är först också när det gäller en kortform av taga:
i förslaget skall tas in en närmare beskrivning av det
ämnesinnehåll som .. 69 (2 ggr; jfr: 1 kungörelsen intages
erinran om 130 § .. 128). De båda beläggen för kortformen tillhör får-partiet. 1 övrigt har här utom 1 tagas anträffats endast sammansatta fullformer: 26 -taga, 7 -tagas,
7 -tages (s:a 41 fall). H behandlar taga på alldeles samma
sätt. Utöver 3 taga, 4 tagas, 1 tages har antecknats 20
-taga, 38 -tagas, 7 -tages (s:a 73 fall). Förlederna är i stort
sett desamma i båda texterna: an-, del-, före-, iakt-, in-,
mot-, vid-, å- (endast U7), över- (endast H). Den enda anträffade kortformen i H är märkligt nog identisk med
undantaget i U7, trots att något sakligt samband mellan
de båda bestämmelserna inte finns.
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1 utbildningspianen för allmän utbildningslinje . . skall tas in de
föreskrifter om betygssättning som behövs .. för att utbildningen
skall kunna gås igenom på ett ändamålsenligt sätt. II 7: 5. - Jfr:
1 kungörelsen skall intagas erinran om 44 § andra stycket. 19: 42.

Kortformen tas (in) torde här delvis bero på inflytande
från behövs och gås igenom i samma mening.
Pres. sg. av de gamla ia-verben höra och röra förekommer
med bevarad tvåstavighet i de båda äldsta statutsamlinganna: .. hwad mera till laga rättegång hörer Ul: 29. 1 Ul
har nio fall av denna form antecknats; sex har direkt motsvarighet i U2, medan två har förkortats; fr.o.m. U3 är
hör helt genomfört. Tillhöra visar enbart yngre former:
den nations-förening, han tillhör Ul: 62 osv. - Också
pres. sg. av röra är enstavigt fr.o.m. U3. Rector skall öfwer
allt hwad Universitetet rörer . . den närmaste wården och
tillsynen utöfwa. Ul: 47, U2 - rör U3. - Det enda hithörande exemplet på föra i Ul förkortas redan i U2: Wid
Cancelliet skola finnas dagböcker, deri secreteraren införer .. alla ansökningar .. Ul: 173. - inför U2.
2. Verbens s.k. s-former får samma behandling i U1-7.
Pres. sing. i andra och fjärde konjugationerna slutar på
-es, vare sig betydelsen är passiv eller deponentiell. Ex.
Canceller utnämnes af Kongi. Maj:t .. Ul: 4; Rektor väljes för tre
år .. U5: 15; Vid varje universitet finnes ett rektorsämbete .. U7: 3;
i den mån det behöves .. U7: 70.

Den nämnda regeln har ett viktigt undantag. Det heter
alltid sägs, när betydelsen är 'stadgas, föreskrives': . . enligt hwad i 21 § sägs Ul: 23. Detta gäller också för lagspråket alltifrån äldsta tid. Den enstaviga formen är regelbunden och skriftspråkets ursprungliga. Också de starka
verbens s-former i pres. sing. slutade tidigast på -s; typen
finnes, tages är sekundär. Att H fullföljer den gamla sägstraditionen framgår redan av dess första paragraf: 1 denna
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förordning meddelas föreskrifter om högskolan utöver vad
som sägs i högskolelagen .. . Skriftspråkets sentida anpassning till talspråket garanterar fortsatt livslängd för
denna verbform, som i århundraden har framstått som en
säregen juridisk relikt. 1 H får sägs stöd av finns och behövs (se strax nedan). Att lagspråket i sinom tid kommer
att följa sakprosan och allmänt reducera -es till -s förefaller högst troligt.
Bortsett från fallet sägs behandlas de aktuella s-formerna i U1-7 på samma sätt som i sakprosan under 1800talet och de första decennierna av 1900-talet. Senare får
sakprosans -es konkurrens av talspråkets -s.4 Enligt PM
1967 (s. 5) bör i pres. pass. "i regel formerna på -es fortfarande användas: dömes, göres.. . 1 deponens. . bör den
kortare formen användas: det finns, det behövs".' 1 H är
detta program genomfört med stor konsekvens. Ex.
Grundläggande högskoleutbildning bedrives även vid de statliga
läroanstalter, som .. 1: 4. Med kommun jämställes i denna förordning kommunalförbund .. 1: 10. - Inom högskolan finns de statliga högskoleenheter som anges .. 1: 2 (s:a 49 fall). Om det behövs
med hänsyn till ett ändamålsenligt anordnande av utbildningen
skall .. 3: 14 (28 fall).

Vid sidan av de 49 finns som antecknats i H står två belägg
för finnes. De kan knappast förklaras som skriv- eller
tryckfel utan tycks vara insatta med vett och vilja: Uppdrag som prefekt meddelas av högskolestyrelsen efter samråd med institutionsstyrelsen eller, där sådan ej finnes,
med .. 18: 13, 18: 18. Det väntade uttrycket borde här ha
varit *om sådan ej finns (jfr: om sådan finns H 11: 2, 11: 8;
om sådana finns 12: 24 osv.). De två finnes-satserna avviker alltså också vad den här sällsynta konjunktionen beträffar, se p. 8 nedan. De förefaller ha tillagts av någon
annan än huvudförfattaren. - Någon sidoform på -es till
de 28 fallen av behövs har inte anträffats.e
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3. En annan företeelse kan lämpligen behandlas här, eftersom också den innebär ett val mellan två uttryckstyper
med samma betydelse men med olika stilkaraktär. H skiljer sig även på denna punkt radikalt från sina föregångare
- men tillika från det allra mesta som skrivs på nutida
svenska.
1 U1-6, i stort sett också i U7, utelämnas alltid den
finita formen av hjälpverbet ha(va) i bisats.' Detsamma
gäller i princip lagspråket. Också i sakprosan är det långt
vanligare att hjälpverbet saknas i bisats än att det finns
med. Konstruktionen beror på inflytande från tyskan och
uppträder hos oss först från slutet av 1600-talet men slog
snabbt igenom. Rättegångsbalken av 1734 års lag använder den i mer än hälften av fallen.'
1 H har antecknats sammanlagt 151 fall av typen har
varit i bisats mot endast 3 av typen varit. De senare fallen
- fyllt, utförts, hänförts - förtjänar att återges i sin kontext.
[Här] ges sökande poäng för den arbetslivserfarenhet, som han har
förvärvat efter det att han fyllt 16 år .. 5: 34. För att sökande
skall ges poäng .. fordras att han har förvärvat erfarenheten efter
det att han har fyllt 16 år och att arbetet utförts under tid då han
ej har varit anställd .. 5: 35. Till hälften av de utbildningspiatser
som .. har till! allit grupp iV har sökande som hänförts endast till
denna grupp företräde .. 5: 39.

Alla de tre ensamma supinformerna följer alltså omedelbart efter en fullständig konstruktion eller omges av sådana; i det sista fallet föregår också ett har som huvudverb. Men i fall som dessa var det vanligt att utelämna
hjälpverbet redan långt innan det tyska modet vann insteg
hos oss.' Bruket att konsekvent använda den fullständiga
ha-konstruktionen i bisats är mycket sällsynt i modern
svensk sakprosa.'° Om det har nått större frekvens i författningsspråket måste det vara fråga om en helt ung företeelse. PM 1967 tycks inte ge några rekommendationer i
denna fråga och utelämnar oftast hjälpverbet i sina egna
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formuleringsförslag.
Författningsspråket kan inte gärna avstå från den besparing i meningslängd och tyngd, som möjligheten att
utelämna hjälpverbet i bisats innebär. Det visar inte minst
den massiva demonstrationen i H. Men tillika erinrar den
om att ett hundraprocentigt utelämnande inte är något
som är värt att eftersträva för någon svensk stilgenre.
4. 1 fråga om ordföljden skiljer sig de äldsta statuterna
radikalt från de yngre. 1 den långa serien av texter kan
vi på två punkter, som båda gäller verbet, konstatera en
utveckling med samma tendens.
En gammal nordisk ordställningsregel krävde att bestämningar till en infinitiv eller ett particip placerades
före dessa former.'1 Den har kraftigt understötts av motsvarande företeelse i tyskan, där den gällt som regel för
skriftspråket. Formuleringen i 1809 års regeringsform "Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra,
wrångwisa och orätt hindra och förbjuda . ." - överensstämmer på denna punkt med den 450 år äldre landslagen.
Ul har många liknande exempel, som efter hand moderniseras (de flesta redan i U2). Ex.
Rector skall i Consistorium majus ärendena föredraga och öfwerläggningarna leda. Ul: 27 - föredraga ärendena och leda öfverläggningarna U2. Der Cancelleren finner .. lärare .. / el eller försummelse i embetet begå, eger han derom erinra och rättelse anbet alla. Ul: 11 - begå fel eller försummelse i embetet, derom
erinra och anbef alla rättelse U2.

Några hithörande fall dyker upp först senare: Då afhandung skall på främmande språk försvaras, varde det på af handlingens titelbiad tillkännagif vet. U3: 117 - .. varde
det tillkännagivet på avhandlingens titeiblad U4. Först i
U5 får också bisatsen modern ordföljd: .. skall försvaras
på främmande språk U5: 117. 1 följande fall är föryngringsprocessen ytterligare utsträckt: Den, som önskar
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varda antagen till docent ., har att hos fakultet[en]
därom göra ansökan U3: 73, U4 - skall hos fakulteten
göra ansökan därom U5: 146 - skall göra ansökan därom
hos fakulteten U6: 139, U7.
Det andra fallet av ålderdomlig ordföljd, bevarad framför allt i de äldsta statuterna, möter vi i form av slutställt
predikatsverb i bisatser. Möjligen är också detta - till en
del åtminstone - ett inhemskt drag, men utan tyskans
medverkan skulle det aldrig ha fått den utbredning det
har alltifrån slutet av medeltiden.'2 Det vimlar av exempel
i Ul; över 180 fall har antecknats. Om bisatsen innehåller
sammansatt tempus, är hjälpverbet undantagslöst utelämnat, och ofta står då supinum i satsslutet. Första paragrafen i Ul består av en mening, som innehåller fyra bisatser
och som redan i U2 företer en genomgripande förnyelse.
Universiteterna" i Upsala och Lund stå under Kong!. Maj:ts
Nådiga beskydd och åtnjuta oförkränkt, efter hwad derom scrskilt
förordnadt är, den egendom och de inkomster, som dessa högskolor
lagligen öfwerlåtne och tillerkände bli/wit, så ock de rättigheter,
förmåner och friheter, som dem genom lag och förordning eljest
tillagde äro, såwidt de ej mot dessa Statuters innehåll strida. är förordnadt, bli/vit . . tillerkända, äro . . tillagda, strida mot
U2.

1 flertalet fall flyttas predikatsverbet resp. supinum redan
i U2 in i satsen och får en placering som överensstämmer
med eller närmar sig den som gäller för nutida sakprosa.
Men ibland sker moderniseringen först senare. Ex.
der han så nödigt anser Ul: 9 - anser nödigt U3; hwad sålunda
föreskrifwet är Ul: 90 - är stadgadt U3; i hwad till studierna
Izörer Ul: 33 - i hvad som hör till studierna U3; så ofta ärendena
det fordra Ul: 22, U2-5 - så ofta omständigheterna föranleda det
U6: Il, U7, föranleder det H 15: 18.

Några fall möter tidigast i U2 eller senare:
der sakens beskaffenhet så fordrar eller i fall fakultet . . det önskar
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U2: 64, U3-4; om han det påfordrar U5: 163, U6; där ej särskilda
omständigheter .. annat päfordra U4: 2, U5: 48, U7: 67; om skäl
därtill äro U5: 146 - om skäl äro därtill U6: 139, U7; då särskilda
skäl därtill föranleda och undervisningens intressen det med giva
U5: 57 - föranleda det, medgiva det U6: 77; därest Kungl. Maj:t
så medgivit U6: 137 - om regeringen medger det U7: 137.

Som framgår av språkproven förekommer slutställt predikatsverb ännu i senaste tid; i dessa fåtaliga fall är det
fråga om formelartade satser av enkel byggnad och med
ett trycksvagt satsled omedelbart före verbet. 1 följande
bestämmelse uppträder verbet slutställt hela serien U1-7
igenom: Rector är, då han det will, frikallad .. Ul: 46, om
han det vill U2, om han så önskar U3-4, i den utsträck-

ning han så önskar U5-7.
5. För att uttrycka en föreskrift eller norm använder de
äldsta statutsamlingarna oftast någon av de tre möjligheter som är de vanligaste redan i landskapsiagarna:
modalt hjälpverb + infinitiv, presens konjunktiv och presens indikativ.'4 Här skall pres. konj. ägnas några ord,
eftersom konstruktionen inte förekommer efter U4. Detta
innebär inte, att pres. konj. efter hand får minskad
frekvens i de fyra första samlingarna. Ul uppvisar ett 90tal fall, U4 över 100 (de flesta med direkta motsvarigheter
i tidigare versioner). U5 saknar helt pres. konj. 1 de fall
som medger en direkt jämförelse mellan U4 och U5 utnyttjar den yngre texten någon av de båda övriga möjligheter som står till buds. Ex.
Pres. konj.—pres. md.: 1 fråga om jäv mot ledamot .. gälle
vad allmän lag om jäv stadgar U4: 32 - gäller vad i rättegångsbalken stadgas .. U5: 29; Förklara samtliga sökande, att de icke
vilja begagna sig av provtid, för/alle all fråga om sådan tid U4: 63
förfaller all fråga därom U5: 127.
Pres. konj. — skall (bör)+inf.: Vill .. [den valde] ej mottaga
ämbetet, give det tillkänna genast .. U4: 19 - skall han anmäla
detta genast U5; .. och varde anteckning därom införd i studentmatrikeln. U4: 98 - bör anteckning därom göras U5: 93.
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6. PM 1967 (s. 10 ff.) innehåller en lista över "mer eller
mindre föråldrade ord" med anvisning på synonymer. Det
sägs klart ifrån, att det äldre ordet inte alltid kan få fullgod ersättning i de(t) föreslagna mer tidsenliga och därför
inte skall helt dömas ut. Som utbytesord för må nämns
bl.a. får, äger och kan."
1 U1-6 är må (och äger) utomordentligt vanliga, medan
man får leta med ljus och lykta efter får." Men i U7 händer något, plötsligt och överraskande. Överraskande, därför att texten till en början helt överensstämmer med sin
närmaste föregångare i fråga om bruket av må. 1 själva
verket möter ögat denna form över 30 gånger, innan det
första får dyker upp på s. 19: Nedsättningen får avse högst
en tredjedel av undervisningsskyldigheten. 73. Går man
vidare i texten - bara några rader i samma paragraf känner man sig åter hemmastadd: Nedsättning, som föranledes av att universitetslektorn är studierektor . ., må
avse högst en fjärdedel av undervisningsskyldigheten
(ibm). De närmast följande fyra sidorna innehåller ytterligare ett halvt dussin må i obruten rad. Sedan kommer det
stora genombrottet. Det sker inom huvuddelen av kapitlet
om tjänstetillsättningar m.m. (107 ff.; se not 2), som uppvisar över 30 får (mot bara ett må). 1 den lilla resten av
kapitlet och i de återstående korta kapitlen (141-167)
härskar åter må (7 fall).
De tvära övergångarna fram och tillbaka mellan gammalt och nytt ter sig förbryllande. Visserligen består fårpartiet i huvudsak av nytillkomna bestämmelser, medan
må-partiets stadganden oftast är direkt övertagna från U6.
Men att det inte är några speciella textförhållanden i det
nya avsnittet, som skulle kräva får och så gott som utesluta må (eller omvänt), framgår bl.a. av följande exempel ur U7. Detsamma visar det nyss anförda meningsparet
ur 73 §.
Ledamot [av konsistoriet] må ej utan anmält laga förfall utebliva
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från sammanträde. 11 - Ledamot i tjänsteförslagsnämnd får ej
utan laga förfall utebliva från sammanträde med nämnden. 127;
Konsistoriet må förordna, att särskild utbildningsnämnd skall finnas
47, likn. 57. - Konsistoriet får förordna att tjänsteförslagsnämnd
skall vara gemensam för .. samtliga sektioner inom en fakultet
115.

1 H är utbytet av må mot får fullständigt genomfört. Man
frågar sig varför det inte har skett redan i U7. Inom dess
må-parti har andra smärre omformuleringar av U6-texten
företagits.'7 Redan tio år tidigare hade justitierådet Hellquist framhållit: "Får kan gå bra i författningar av lägre
valör .., men i den centrala lagstiftningen hör det knappast hemma." (a.a. s. 16). Sedan dess har utvecklingen
raskt gått vidare. "Lag får ej ändras eller upphävas annat
än genom lag", stadgar vår nya regeringsform, och den
är äldre än U7 (och av högre valör).
När H tar upp och genomför en nyhet som bara delvis
har vunnit insteg i U7, så är detta endast ett av flera drag
med likartad fördelning i de båda texterna. 1 några fall är
de helt eller nästan helt genomförda redan i U7:s fårparti, i andra växlar de här med tidigare i textserien gängse
varianter. Till det förra slaget hör (utom får) om som enda
villkorskonjunktion, till det senare dels kortformerna av
bliva och giva, dels den fullständiga har-konstruktionen i
bisats. Den nyskrivna delen av vår sista universitetsförordning har fungerat som språkligt experimentalfält för
den första högskoleförordningen.
7. Till de föränderliga orden hör i hög grad prepositionerna
i de med dem bildade uttrycken. Det vanligaste fallet är
här växlingen mellan å och på. Ex.
Hwarje disputation skall .. anslås å dertill bestämd plats Ul: 145 å därför bestämd plats U5: 114 - på därför bestämd plats U6: 100;
Sammanträde må .. icke hållas å annan dag än .. Lördag Ul: 22,
allenast 1 lördag U3 - jfr: härvid må arbetstiden på lördagar begränsas U5: 85; .. [val]sedcl, upptagande namnet å den person, han
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för Universitetet tjenligast anser Ul: 6 - namnet på U3; utan afseende d den Facultet de tillhöra Ul: 41 - utan af seende på U2: 40.

Ul använder i åtskilliga fall prepositionen uti (jämte tillhörande adverb), som oftast redan i U2 ersätts med i. Ex.
Uti wal af Canceller deltaga .. 6; .. ändamål som ej står uti egen tligt sammanhang med föreningens bestämmelse 109; .. studerande
[skall] inskrifwa sig i Facultetens matrikel, och deruti jemwäl anteckna .. 62.

Några ytterligare exempel på föråldrade prepositionsuttryck som moderniserats:
och bör på deras önskningar skäligt afseende fästas Ul: 98 vid .. fästas .. avseende U4; .. må den, som åt beslutet ej nöjes,
sina beswär deröfwer . . ingifwa Ul: 185 - som med beslutet ej
nöjes U3-4 - jfr: Den som icke åtnöjes med beslut .. äger
U5: 167; Över beslut om utseende av sakkunnig må särskild talan
ej föras U5: 131 - Mot beslut U6: 121; Hwad wid ärendet tillgjordt
blifwit skall . . Ul: 173 - i ärendet blifvit åtgjordt U3.

8. Lagtexter och förordningar gör ett vidsträckt bruk av
konditional satsfogning. Alla de granskade texterna innehåller konditionalsatser av de båda gängse huvudtyperna,
frågeformade och konjunktionsinledda." De förra omfattar ungefär hälften eller mer av fallen i U1-7. 1 H har
deras andel minskat till en dryg fjärdedel (se tab.). Typen
har särskilt stor användning, när två eller flera konditionalsatser är samordnade med varandra. Av de 138 frågeformade villkorssatserna i U5 är 54 parvis samordnade, av
de 131 i U6 inte mindre än 60. Ex.
Finnes endast en sökande till tjänsten och har kallelseförslag icke
väckts eller finnes ej någon sökande och har endast ett kallelseförslag väckts, skola sakkunniga ej utses . . U5: 130, U6: 119; Skall det
finnas olika inriktningar eller skall utbildningen avkortas .. skall
detta anges .. H 3: 14.

Fördelningen av de olika villkorskonjunktionerna framgår
6— Spräkform och språknorm
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av tabellen. Många av de ovanligare fallen vandrar vidare
från en text till nästa. Särskilt gäller detta naturligtvis de
texter som i det stora hela stämmer överens med varandra,
alltså Ul och U2, U3 och U4 samt U6 och (delar av) U7.
U5 har 16 såvida, och U6 har 14, men bara två representerar gemensamma fall. Av de 14 sistnämnda går 6 vidare
till U7; det sjunde där är nytt. Detta - U7: 166 - förekommer också i H och är unikt där. 1 U5-7 följs såvida
nästan alltid omedelbart av en negation. Det ålderdomliga
där förlorar efter U5 sin dominerande ställning. U6 uppvisar bara 6 fall, U7 inga. 1 samma mån ökar antalet om.
1 H är om nästan enarådande konditionalkonjunktion; 174
fall har antecknats. Det enda såvida (25: 2) har nyss omtalats. Påfallande är förekomsten av fyra där-satser i H.
Två har redan nämnts ovan (p. 2). De båda återstående är:
Forskarutbildning skall, där så är ändamålsenligt, anordnas i samarbete med forskare inom andra fakulteter .. 8: 9; [Kungörelse
skall utfärdas] 1. i fråga om tjänst vars innehavare skall avgå med
ålderspension, minst nio månader .. före avgången där så kan ske
eller 2. i fråga om tjänst som blir ledig på annan grund, snarast
möjligt. 19: 42. (Jfr: Allmän utbildningslinje skall om det är ändamålsenligt och möjligt anordnas så, att utbildningen kan gås igenom
i etapper. 3: 12; Om det är lämpligt skall i linjenämnd ingå även
företrädare för sådan högskoleutbildning som .. 12: 11, 22: 16.)

1 tabellen har inte medtagits konjunktionen då, som i U16 är vanligare än där. Betydelsen är temporal eller temporal-konditional, sällan eller aldrig kausal.1° Ex. (med temporal-konditional betydelse).
[Besvären ingivas] antingen i Ecclesiastik-Departementet, om utnämningen Kongl. Maj:t förbehållen är, eller hos Cancelleren, då
utnämningen honom tillkommer. Ul: 181; [Som ledamot i konsistoriet ingår] vid handläggning av stipendieärenden stipendieinspektor,
då sådan finnes. U5: 21 - om U6: 10.

Fallen med det rent temporala när är tunnsådda i U1-6,
i U7 väger det jämnt mellan då och när (10-9), och i H
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Fördelningen av kondition alsatser i U1-7 och H
(Procenttal betecknas med kursiv. Ffks = frgeformad kondition alsats)
Text År

Ul

1852

U2

1876

U3

1908

U4

1916

U5

1956

U6

1964

U7

1975

H

1977

Ffks

där om

såvitt

70
59,8
88
60,3
82
54,7
83
49,7
138
61,6
131
58,0
84
47,2
67
27,2

13
11,1
14
9,6
13
8,7
17
10,2
18
8,0
44
19,5
74
41,7
4 174
1,6 70,7

7
1
6,0 0,9
8
2
5,5
1,4
10
1
6,7 0,7
10
2
6,0 1,2
10
16
4,5 7,1
10
14
4,4 6,2
3
7
1,7
3,8
1
0,4

24
20,5
30
20,6
36
24,0
41
24,6
29
12,9
6
2,7

därest Summa
såsåvida fromt
2
1,7
2
1,4
5
3,3
3
1,8
3
1,3
3
1,3
-

-

2
1,4
3
2,0
11
6,6
10
4,5
18
8,0
10
5,6
-

117
100,0
146
100,2
150
100,1
167
100,1
224
99,9
226
100,1
178
100,0
246
99,9

tycks konjunktionen då över huvud saknas, medan när är
ganska vanligt (27 fall antecknade). Också i lagtexter börjar när bli allt vanligare, då rent temporal betydelse åsyftas.
9. Till de verkliga ålderdomligheterna hör den enda s.k.
nu-sats som texterna uppvisar. Den ingår i Ul och är ombyggd redan i U2: Nu inträffar, att så wäl Decanus som
samtlige ledamöter .. äro .. hindrade ..; förordne då
Ul: 57. - Derest så väl dekanus som .. U2. Typen är välkänd från de fornsvenska och fornvästnordiska lagarna
och förekommer ofta i 1734 års lag.
Ålderdomligt är också uttrycket Lag samma vare som
förekommer en gång i Ul och U2: Lag samma ware om
återbesättande af vice bibliothekarie-beställning Ul: 92.
Uttrycket (eller varianten Samma lag vare) ersätts i det
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moderna lagspråket med Detsamma skall gälla, som också
förekommer i H.
Ett gammalt uttryck, som längst har dröjt kvar i kanslispråket, är det satsinledande dock att. Tidigare var formein dock så att (SAOB, D 1842). Som typexempel kan
anföras: Ledamöterna i konsistoriet taga sinsemellan plats
efter fullmaktsålder, dock att prorektor intager platsen
närmast rektor. U5: 28. Ul har ett belägg, som återkommer i U2. De tre fallen i U3 har alla direkta motsvarigheter i U4, som därutöver uppvisar ytterligare ett. U5 har
utom det anförda sex exempel. U6 kunde i fyra fall ha
övertagit dock att från U5; här får emellertid ett vanligt
dock må eller dock skall inleda satsen. Men där U5 har
nöjt sig med ett dock, griper U6 till dock att (149), som är
textens enda belägg för konstruktionen och som verkar
nästan lekfullt inkonsekvent. U7 har också motsvarande
bestämmelse, men avstår - här liksom över huvud - från
den gamla formeln. Det gör också H.
Ul ger 14 exempel på den i äldre kanslispråk vanliga
konstruktionen presens particip jämte infinitiv eller annan
bestämning. De ingår alla också i U2. Participet är oftast
ett modalt hjälpverb. Ex.
[Före läsårets början bestäms] fördelning af läsetimmar; hörande
derwid tillses, att .. 121. (s:a 6 fall) - och bör därvid tillses U3:
108; egande den missnöjde att . . sina beswär . . ingifwa . . 181
(4 fall) - och äger U3: 158.

Av de 14 fallen har 9 saklig motsvarighet i U3, men inte i
något av dem behålls participet. Med hänsyn härtill förefaller det märkligt, att U3 använder konstruktionen i tre
fall (24, 88, 155), som alla avser nya stadganden. De båda
första moderniseras i U4, men det tredje behålls oförändrat här och får modern form först i U5. Därmed har konstruktionen spelat ut sin roll i de granskade texterna.
De flesta övriga ålderdomligheterna förekommer endast
i Ul eller i U1--2.
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Om innehavarna av Universitetets ambulatoriska befattningar heter det att de skall anmälas hos kanslern,
som dem i embetet bekräftar (U1:42), dvs. 'stadfäster valet
av dem' (SAOB, B 972).
[Kanslern skall iakttaga vad statuterna, allmän lag och]
hwad eljest Kongi. Maj:ts förordningar .. föreskrifwa och
förmå. Ul: 7 - föreskrif va U2. Förmå är här liktydigt
med föreskriva (SAOB, F 2963).
[Fakultetsopponenten framför sina anmärkningar] hwarefter bland åhörarne de, som hugade äro, af prses inbjudas
att mot disputationen [dvs. avhandlingen] opponera. Ul:
148, U2 - hvarefter författaren inbjuder åhörarna till
opposition U3: 120. Genom kungörelse underrättas hugade
sökande (Ul: 67, U2) till professorsämbete om vad de har
att iakttaga.
Den theologiska .. Faculteten må ej något ärende handlägga, der ej twenne ledamöter, jemte Ordföranden, när
äro; ej heller den philosophiska, utan att sex ledamöter
äro tillstädes Ul: 59. 1 U6 och U7 ingår tillstädes främst
i de bestämmelser som är övertagna från tidigare texter.
Först i U6 uppträder förbindelsen vara närvarande.
Professor, så ock den som prof ession ['professorstjänst'] förestår, skall . . Ul: 117, U2. Ordet professur saknas i texterna. Ul och U2 talar om prof essorsembete, U3
och U4 om prof essorsbef attning, U5 och U6 om prof essorstjänst, U7 och H slutligen om tjänst som professor.
Till Notarie må hwar Facultet antaga den Faculteten
tjenligast finner. Ul: 96, finner tjenligast U2 - finner
lämplig U3: 80. Inkomna förseglade handlingar skola af
Rector uppbrytas. Ul: 173, U2 - brytas U3: 149. Ordinarie Professor. . skall en timma hwar läsedag [dvs, måndag, tisdag, torsdag och fredag] hålla offentlig föreläsning
i sin wetenskap utan serskilt wedergällning Ul: 117, U2 en timme fyra dagar i veckan utan särskild ersättning
U3: 104.
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10. 1 många fall kan vi konstatera, att uttryck har förkortats eller strukits vid redigeringen av en yngre version.
Den äldre formuleringen har känts som övertydlig eller
onödigt omskrivande.
Rektor tillträder sitt ämbete enligt Ul: 44 den första
dagen i Juni månad, och så ännu U4. Stramare är formuleringen i U5-7: den 1 juli.
Universitetet består enligt Ul av bl.a. dess lärare och
i dess matrikel wederbörligen inskrifne graduerade eller
ograduerade studerande Ul: 2. 1 U3 är graduerade eller
ograduerade försvunnet, i U4 dessutom vederbörligen. Adverb som vederbörligen och behörigen har rensats ut också
på andra ställen; sålunda förkortas behörigen styrkt meritförteckning U4: 60 till styrkt .. U5: 127.
En nations inspektor bör wårda sig om allt, som kan
bidraga till att bet rämja föreningens ändamål. Ul: 108.
Redan i U2 blir befrämja - här och genomgående främja, men först i U5: 98 är bidraga till att borta.
Bestämmelsen om mottagningstider m.m. för allmänheten blir efter hand alltmer strömlinjeformad: Rector
och öfrige tjenstemän . . [skola] wara tillstädes i de för
dem bestämda embetsrum, till deras tjenst, som .. U1:178
- å de för dem bestämda tjänsterum U3: 152 - å vederbörande tjänsterum U4 - på tjänsterummet U5: 84.
En mycket viktig bestämmelse lyder i Ul så: Wid förslag
till Academiska lärareembeten må ej andra grunder afses
eller åberopas, än graden af ådagalagd wetenskaplig skicklighet hos de sökande. Ul: 66. Fr.o.m. U3 saknas de tre
sista orden; i övrigt är lydelsen i huvudsak densamma ännu
i U6. Möjligen var de strukna orden ursprungligen inte
så överflödiga som de ter sig för eftervärlden.
Ännu enligt U5 bör oavlönad docent idka vetenskaplig
forskning; i U6: 74 och U7 utelämnas adjektivet, här liksom i övriga hithörande fall.
Fallen av s.k. substantivsjuka är inte särskilt många eller
svåra. De båda första statutsamlingarnas Då ledighet in150

träffar i prof essorsembete Ul: 67 motsvaras av Då professorsbefattning bli!vit ledig U3: 56. Anställa inspektorsval U4: 93 blir välja inspektor U5: 98. Jfr vidare: verkställa
inventering av universitetets kassor U4: 22 - inventera
U5: 13; Ledamot, som åtnjuter tjänstiedighet, äger icke
säte och stämma .. U4: 45 - Är ledamot tjänstledig, saknar han .. U5: 36.
11. Alla texter fr.o.m. U2 skiljer sig från sin närmaste
föregångare på flera eller färre punkter, som gäller både
grammatik och ordförråd. Det är alltså här fråga om en
tendens som framträder under hela den hundraårsperiod
som texterna täcker. Särskilt tydligt kommer den till synes
under de senaste decennierna. 1 H är försöken att närma
språket till den för sakprosan gällande normen påtagliga.
PM 1967, som sannolikt till väsentlig del torde ha utformats av Bertil Molde, har i många avseenden varit vägledande för textförfattaren.
Det man först lägger märke till är emellertid att ett viktigt ord saknas - i alla de tidigare texterna möter man
det nämligen i deras första paragraf. Universitet förekommer i H endast i förbindelsen universitets- och högskoleämbetet, vilken i förbigående får sägas vara tårtbit
på tårta, eftersom universitet i U1-7 motsvaras av högskoleenhet i H.2° När U7 talar om tjänsteman vid universitet, är det fråga om vad H kallar arbetstagare vid högskoleenhet. Den minst sagt tråkiga benämningen arbetstagare
förekommer ställvis ymnigt. Den inbegriper vad U7 kallar
lärare och andra tjänstemän, rimligen också annan personal. Ordet sakkunnig används när det gäller tillsättning
av överbibliotekarie, men i fråga om expertisen vid bl.a.
professorstjänst griper man till den skrymmande beteckningen personer (e.d.) som är särskilt förtrogna med tjäns-

tens ämne.
Närmandet till den lediga sakprosan innebär upplösning
av flera fasta sammansättningar (jfr PM 1967 s. 14): knyta
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an till, föra fram (synpunkter), gå igenom (en utbildning),
komma i fråga (till en tjänst) osv. Erhålla ("ofta: få", a.a.

s. 13) tycks vara effektivt utrensat: .. att den studerande
har fått betyget godkänd 8: 27, .. att han skall få tjänsten
19: 48.
H ger många exempel på meningar med som-satser i
serie. Resultatet är inte alltid helt lyckat. Ex.
Av de ledamöter i valförsamlingen [vid val av rektor] som skall
vara arbetstagare skall minst hälften vara arbetstagare som innehar
tjänster, som avses i 19 kap. 1 §, och utses av dessa. 18: 5. Ärende
skall avgöras efter föredragning som ankommer på prefekten eller
den arbetstagare, som tillhör institutionen, som han utser. 15: 20.

Många av de snårigaste paragraferna skulle troligen lättare
avslöja sin innebörd vid ett ökat bruk av kommatecknet.
Men huvudorsaken till dunklet torde i de flesta fall vara
att den tänkta verklighet som skulle beskrivas helt enkelt
har gjort övermäktigt motstånd.

Uppsatsen utgör en omarbetning och utvidgning av det tal som förf.
höll vid Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles årshögtid 1963.

Noler
1 Om tillkomsten av de första statuterna, om innehållet i de olika
statutsamlingarna osv, under tiden 1852-1964 och om de sakliga
skillnaderna dem emellan se Gierow 1971 s. 125 ff. och Weibull
1968 s. 429 ff. - Sifferbeteckningen efter språkprov avser paragraf i U1-7, kapitel och paragraf i H.
2 U7 består språkligt sett av två olika delar. Den ena, 1-68, 7097, 139, 141-167 § ("rnö-partiet"), överensstämmer i huvudsak
med motsvarande avsnitt av U6; den andra, 69, 107-138 a—b,
139 a—c, 140 §, är i stort sett nyskriven och kallas här efter sitt
viktigaste kännemärke för "får-partiet". Se p. 6 nedan. Några
avsnitt i får-partiet överensstämmer med motsvarande avsnitt
i H.

152

3 Jfr förhållandena vid hava och bliva nedan samt rekommendationen i PM 1967 av tar men taga. Se vidare Johannisson 1973
s. 212 ff., 218 ff., 223 ff.; Dens. 1977 s. 388 ff. - Att förkortningen borjar vid er-formerna har iakttagits redan av Rydqvist.
Hans korta omnämnande (Rydqvist 1850 s. 489) observerade jag
först 1978.
4 Jfr Johannisson 1973 s. 230 ff. med litt. Här visas med ett stort
textmaterial att formen finns utövat ett avgörande inflytande på
utvecklingen.
5 Övriga deponens är verb som sällan anträffas i en författningstext: det kdnns, det tycks, han minns, han trivs osv.
6 Formvariation förekommer emellertid vid ett par andra verb i
H, nämligen beröres 11 ggr : berörs 8 ggr, kräves 13 ggr : krävs
6 ggr, begäres 4 ggr : begärs 1 gg. Berörs och begärs tillhör
samma kompositionstyp som behövs, dessutom är deras aktiva
motsvarigheter liksom de själva tvåstaviga. Krävs och begärs
hör till samma begreppsområde som behövs; vad som behövs
(el. krävs) begärs, resp, vad som behövs begärs eller krävs. Bring
1930 för de tre verben till begreppsklassen Förnödenhet. Det
är säkert ingen tillfällighet att det just är de tre nämnda verben
som gör motstånd mot placeringen inom es-ramen.
7 U7 uppvisar nio mycket anmärkningsvärda undantag, alla inom
får-partiet: har avlagt 109, 111, har visats 112 (5 ggr), har avgivit 136, har kungjorts 138 b. Men i samma textavsnitt har antecknats 19 fall med utelämnat har. De fem fallen i 112 § har
direkta motsvarigheter i Fl 19: 13.
8 Se Johannisson 1945 s. 160 ff.; jfr vidare Dens. 1960 s. 38ff. och
1973 s. 387ff.
9 "Man könnte hier von einer dissimilatorischen Auslassung reden." (Johannisson 1960 s. 39).
10 Ett par exempel nämns Johannisson 1973 s. 154 och 389 not 7.
11 Wessén 1965 s. 218 f.
12 Wessén 1965 s. 333.
13 Universitet hör till de neutrala lånord med huvudtryck på slutstavelsen som tidigare alternativt hade plural på -er; jfr Rydbergs idealer, st)ärnsystemer i Karitat 1877 (se Wessén 1968 s.
201). U2 har här den moderna piuralformen.
14 Ståhle 1958 s. 1ff., Wessén 1965 s. 133 ff.
15 Om utbytet av må mot lär i lagtext se Hellquist 1967 s. 16,
Benson 1968 s. 109 ff. Både Hellquist (a.a. s. 10) och Benson
nämner det ännu i modernt lagspråk förekommande Ej må..
Uttrycket ingår i alla texter från Ul till U7. Det yngsta fallet
är det enda i U7 och må anföras här, eftersom typen inte torde
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återkomma, sedan må ersatts av får: Ej må någon innehava
förordnande som oavlönad docent längre än till utgången av det
läsår, varunder han uppnår 66 års ålder. U7: 151. 1 regeringsformen 1809 finns ett dussin exempel på Ej må, men något
*Ej får anträffas inte i vår nya RF (lika litet som i H).
16 U3 har två exempel (63 och 88), som återkommer i U4.
17 Sålunda har "äga närvara och deltaga i överläggningarna" (exv.
U6: 36) återfått det gamla tillägget "men ej i besluten"; strykningen hade tydligen visat sig vara förhastad. Vidare byts äga
ut mot ha ("skall ha motsvarande omfattning"), medhinna
mot hinna med (jfr PM 1967 s. 14 och p. 11 nedan) och
Uppdrag som nu sagts (15) mot Sådant uppdrag.
18 Jfr Ståhle 1958 s. 1 ff., Wessén 1965 s. 232 ff.
19 Se Bjerre 1938 s. 278 ff.
20 Som självständigt ord förekommer universitet i Bil. 1 ("Statliga
högskoleenheter") till SFS 1977: 263, som innehåller högskoleförordningen.
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Det gustne overkeg
Et "nyt ord" i dansk
Af Allan Karker

Det mest iøjnefaldende tnek i det danske sprogs udvikling
efter anden verdenskrig er uden tvivi den store tiivekst i
ordforrådet. En nøjere opgørelse over tilvakstens art og
omfang vii først fremkomme om et par år, som led i det
fllesnordiske projekt der i sprogmevnenes sekretariater
berer arbejdstitlen "den store nyordsundersøgelse";' men
foreiøbige forskningsresultater har Dansk Sprogmevn med
mellemrum fremlagt for offentligheden, oprindelig i de
nordiske sprognvns flIes publikation Nordiske sprogproblemer (6 bind, 1956-67), senere i to selvstandige
bØger under titien Ny ord i dansk 1968-69 og 1970-71.
Når der tales om "tiIvkst i ordforrådet" og om "nye
ord", er disse betegnelser strengt taget for snevre. Registreringen begrnser sig ikke til hidtil usete og uhørte
nye i denne forstand var fx skippe
gloser og vendinger
i 1967 og stå af rceset i 1971. Den omfatter også nye anvendelser af gammelkendte ord. Til denne kategori hører
således ca. 14 procent af de "nye ord" fra perioden 196871. Fx bruges frikort siden 1969 om bevis for skattefritagelse, pengeløs siden 1968 i betydningen 'uden brug af
rede penge' ("det pengeløse samfund") og røve siden 1970
i forbindelser som "røve en bank", hvor ikke udbyttet af
røveriet men derimod den bestjålne virksomhed gøres tu
grammatisk objekt, således at røve får betydningen 'gøre
1

H. Pia Riber Petersen: Ord avler ord (Sprog i Norden 1977, s.

53-68); samme: Center i centrurr (MI & Mule, 4. årg. 1978 nr. 4,

s. 9-14).
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til genstand for røveri, røve (penge) fra'. Hvert af udtrykkene frikort, pengeløs og rØve har altså fået en ny betydning, dvs, en til1gsbetydning, et ekstra indhold, og
dette indhold har fået et (nyt) sprogligt udtryk.
Iagttagelser som denne er lige så vigtige som registreringen af nye gloser. Det ideale mål er at bogføre alle de
forandringer i udtryk og indhold som det danske sprog
undergår i nutiden, for vi ved fra sproghistorien at i princippet er hvert ord, hver vending i sproget under forvandlingens lov.
Om én bestemt kategori af ytringer kan man dog på forhånd vente at den er mere modstandsdygtig end sprogets
øvrige elementer: citatet, det bevingede ord, hvis semantiske vasen og stilistiske virkning består i selve reproduktionen, der må vre uforvansket i udtryk som i indhold.'
Det er da også reglen. Bevingede ord kan leve i en forldet
sprogform, morfologisk, syntaktisk, leksikalsk. Velkendte
eksempler er
Pnes. 2. pers. sg.
Pras. 1. pers. pi.
Imper. pi.
Ledstilling
Ordvalg

Fikst du paren, Zakarias?
Vi alene vide
Herrer vi erc i åndernes rige
Går hen og forliger eder, 1 skabhaIse!
Proletarer i alle lande, forener eder!
Man må skik fØlge eller land fly
Ét er et søkort at forstå, et andet skib at førc
. . . udi egen indbildning (jf. eder, fly ovenfor).

Som socialisternes feitråb viser det, kan også et oversat
citat fastholdes i en gammeldags form. Adskillige skriftsteder der er blevet fast inventar i dagligsproget har fået
deres form efter en xldre bibeloversattelse der ikke mere
bruges i kirken; i de følgende få eksempler markerer årstallet den oversttelse citatet senest kan fØres tilbage tu:
2
T. Vogel-JØrgensen citerer den franske forfatter Émile Faguet for
den bemerkning at "den bedste fornyeise af et citat er at citere
korrekt" (Bevingede Ord, 5. udg. 1963, r. 11).
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1550 Sir. 21,25 (27)
1740 2. Kor. 12,7
1819 Matt. 7,3 og
Luk. 6,41

1819 Luk. 10,37
1907 Matt. 26,41 og
Mark. 14,38
1907 ApG. 26,24

veje sine ord på en guIdvagt (1740 i vgtskåler, 1931 på vgten)
en pl i kødet (1819, 1907, 1931 en torn)
hvi ser du skven som er i din broders Øje,
men bjlken i dit eget øje bliver du ikke
var (1907 hvorfor; 1948 hvorfor, splinten,
1gger du ikke mrke tu)
gak hen og gør ligeså (1907, 1948 gå)
ånden er redebon (1948 villig)
den megen hrdom gØr dig rasende (1948
driver dig fra sans og samling).

Sammen med det uforandrede udtryk er frasens hele
mening fastholdt - uanset at sprogbrugeren kan vare
usikker på den nøjagtige betydning af arkaiske ord der
indgår i frasen (som skceven, rasende, redebon). 1 det ikke
ualmindelige at rette smed for bager er udtrykket ganske
vist forandret ved den tankeløse ombytning af Wessels
"for Smed at rette Bager"; men den symbolske mening er
uantastet.3
Som den undtagelse der beknefter reglen om det bevingede ords uforvanskelighed står ordsproget det er ikke
alt guld der glimrer, dvs. 'ikke alt hvad der glimrer er
guld'. Her har den foneldede syntaks for mindst et halvt
århundrede siden ført til en omtolkning: 'ikke alt guld
glimrer', der har vundet hevd som en ny betydning ved
siden af den oprindelige.4 Med støtte i Dansk Sprogmevns
En anden sag er naturligvis fejleitering på grund af erindringsforskydning, som fx når Mogens Fog i sine memoirer skriver at
"1 efteråret 1947 kom Knud Kristensens regering i vanskeligheder[,] "han skred i smørret" kaldte man det, og udskrev vaig"
(Efterskrift II, 1977, s. 49). Det var ikke Knud Kristensen der
"gled i smørret" (som det normalt hedder), det var Hans Hedtoft,
hvis regering i oktober 1950 kom i mindretal i Folketinget da den
vgrede sig ved at ophve smørrationeringen; jf. fx Paul Hammerieh: Fred og nye farer, 1976, s. 8, 303 og 574.
Ordbog over det danske Sprog (ODS) VI, 1924, sp. 1069; Nudansk ordbog, 9. udg. 1977, s. 368.
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registrering af "nye ord" kan der imidlertid i dag konstateres endnu en undtagelse, idet et oversat Shakespearecitat er i frd med at skifte betydning.
Citatet er det gustne overla?g. Det stammer fra Hamlets
selvmordsmonolog To be or not to be (3. akt, 1. scene)
hvor den sidste passage lyder:
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought;
And enterprises of great pitch and moment,
With this regard, their currents turn awry,
And lose the name of action.

Det er the pale cast of thought der på dansk er blevet tu
det gustne overla?g. Gengivelsen kan ikke henføres til én
bestemt oversetter; den er en let tillempning af Peter
Foersoms fordanskning (1807) og Edvard Lembckes revision af samme (1864). De to afgørende vers lyder i disse
oversttelser:
Foersom: Beslutningens medfødte Ungdoms-RØdme
døer i det syge, gustne Overlg.
Lembcke: Beslutningens medfødte Ungdomsrødme
hensygner mat i gustent Overlg.

1 C. A. Hagbergs klassiske gendigtning på svensk er stedet
oversat således:
Så går beslutsanihetens friska hy
1 eftertankans kranka blekhet öfver.

Om disse linjer har Lennart Josephson sagt at "Bilden har
förlorat sin friskhet för oss därigenom att den citerats så
ofta. Annars skulle den vara levande, därför att den återger inte två från varandra skilda tillstånd utan själva förändringen i ett ansikte".5 Men løsrevet fra sammenhengen
En orientering om Hamlet, 1960, s. 43. For resten yder hverken
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er det bevingede ord eftertankens kranka blekhet dog blevet stående i svensk sprogbrug som en gngs talemåde der
sigter til ubeslutsomhed og fortrydelse.° På dansk er udtrykket det gustne overiceg derimod på vej til at tabe enhver forbindelse med Hamlets situation.
Ordbog over det danske Sprog XVI, 1936, sp. 79, citerer
Foersoms "syge, gustne Overlteg", men mrkeligt nok
uden nogen antydning af hvilken status det gustne overla?g
havde i sprogbrugen, og ordbogen bringer heller ingen
eksempler på en friere, alluderende brug af citatet. Men
da Johannes V. Jensens sterprtegede omdigtning af Hamlet
blev opført i 1937, nvnte Frederik Schyberg i sin anmeldelse udtrykkelig at han savnede dette og flere andre
"klassiske Slagord".7
11942 skrev Aksel Larsen i det illegale blad Land og
Folk et åbent brev til regeringen, der havde advaret mod
sabotagen af den tyske bestettelsesmagt; heri hedder det:
Husker De Skoledrengene i Aalborg, Hr. Statsminister? De var
meget unge, ja men de udførte deres Handlinger efter modent
Overheg . . . De [dvs. statsministeren] appellerer til Besindigheden

den svenske eller den danske oversettelse originalen fuld retfrdighed, bl.a. fordi ingen af dem tager hensyn til ordet east; på det
punkt er et par mindre kendte fordanskninger bedre, Malte Conrad
Bruuns fra 1796: "Overveielsens det blege AnstrØg", og Niels
Møllers fra 1901: "Tankens blege StrØg", ligesom Henrik Rytters
nynorske oversatte1se fra 1932: "strok av tankens bleike sjukedåm".
6
Illustrerad svensk ordbok, red. Bertil Molde, 1955, s. 765: "tveksamhet o. försiktighet"; Svensk handordbok, red. Ture Johannisson
och K. G. Ljunggren, 1966, s. 398: "obeslutsamhet; ånger". Svenskdansk Ordbog ved Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen
Hartmann, 1954, s. 298, oversatter frasen ved "det gustne Overheg,
den nøgterne Refleksion".
Berlingske Tidende 25. april 1937, s. 8; jf. Karen Krogh i Shakespeare i TV, 3. uppl. 1964, s. 139-40. - Oscar Arlaud: Bevingede
Ord, 2. udg. 1906, medtager endnu ikke det gustne overlcr'g, men
citatet findes hos T. Vogel-JØrgensen: Bevingede Ord, 1940, s. 35,
og i alle senere udgaver.
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og til Ungdommen. Men ved Besindighed forstaar Regeringen det
gustne Over1g - for det har intet med Besindelse at gØre, at
slge sin nationale Førstefødselsret for en ojeblikkelig Ret Linser.
Citeret efter Den illegale presse 1940-45, red. L. Buschardt,
1965, s. 177-78.

Denne brug af udtrykket det gustne overla?g - om at vige
tilbage for en tidligere besluttet eller en moraisk påkrvet
handling - kan forekomme endnu:
Erh. Jacobsen har rodet sig md i mange slagsmål i tidens løb og
hentet sig mange skrammer, som han havde kunnet undgå, hvis
han havde givet sig tid til lidt gustent overkeg md imellem.
Arne J. Hermann i keserbrev, Information 19.3.1977, s. 8.

Men det følgende citat viser hvordan betydningen af det
gustne overla?g kommer i skred:
For et par måneder siden startede et radioprogram "Fra borgernes
synspunkt" ... Udsendelsen gav gud og hver mand mulighed for
at sige sin mening om et kommunalt anliggende, det vere sig
noget gkedeligt eller noget utilfredsstillende. Programmet fik succes
[men] Udsendelsen er blevet standset fra 1. februar og forelØbig til og med marts, precis i kommunalvalgsperioden. Det ligner
en tanke, ikke?
Det er en tanke.
Det er med gustent overing og en udsøgt form for kynisme og
angst for at blive kaldt for socialist, at ledende radiofoik i provinsafdelingen har truffet en sådan censur-beslutning.
Hans LØvetand i Jyllancls-Posten 5.1.1978, s. 8.

Her kan det gustne overlag nok sigte til at radiofolkene
enclrer deres allerede trufne dispositioner fordi de ved
mermere eftertanke har fundet dem risikable; men samtidig peger udtrykket fremad mod den effekt som endringen får, nemlig censur, og det bliver muligt at kegge et
element af beregning md i det gustne overiceg. Forestillingen om beregning er klart dominerende i det nste
eksempel:
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Nu er alting vendt på hovedet for den såkaidte anti-kommunistiske
front. Kommunisternes mangeårige drøm er gået i opfyldelse: en
samling af den anti-fascistiske platform [i Italien] . . Det er dristigt
af DCs [dvs, de kristelige demokraters] generalsekreter, Benigno
Zaccagnini, at tage et sådant skridt ... Man aner en xrlig overbevisning på tvrs af profitable, gustne overlg bag Zaccagninis
skridt, som han måske nok har et Øjeblikkeligt flertal for i partiledelsen, men som indeberer risikoen for en dybtgående partisplittelse.
Ebbe Tyge Pedersen i Information 1.7.1977, s. 12.

1 de følgende citater er der i det gustne overla?g intet
element af fornyet overvejelse og tvivi om en tidligere beslutning; der er udelukkende tale om klar og kold beregning:
børnene ... er en velegnet gruppe at operere med, for de er født
til undertrykkelse. De skal frigøres fra "systemet" - og her er
"systemet" fØrst og fremmest forIdrene . . . [Bent Hallers bØrnebog] Katamaranen er da det vellykkede resultat af "det stadige eksperiment" i "det gustne overheg"s kulturpolitik, en gruppe børnebogsteoretikeres forsøg med en ny børnelitteraturpraksis ... endeligt udformet i det sidste vagtige manifest på området: "BØrnelitteratur - klassekultur - en arbejdsbog" ... Heri hegges der klart
op til den ny målstning: Hvordan kan vi støtte en marxistisk
bØrnelitteraturpraksis? Hvorledes er det muligt at skabe eller udvikle en proletanisk bevidsthed hos børn i en kapitalistisk samfundsformation? Svaret er da omtalte fyndord: "det gustne ovenlg" og
"det stadige ekspeniment", som kan fØre til en brugbar strategi for,
hvorledes man kan anvende børnelitteraturen i klassekampen for
et socialistisk-kommunistisk samfund.
Ellen ButtenschØn i Jyllands-Posten 19.9.1977, s. 10.
det socialdemokrati, som mere end nioget andet er organisationernes parti. Planlgningens og det gustne overlgs parti. Styringens
og formynderiets parti.
Knud Leif Thomsen i Jyllands-Posten 28.3.1978, s. 10.
1 går blev der demonstreret foran justitsministeriet til fordel for
den amerikanske, lesbiske kvinde . . . "Det er en sag, hvor den kolde
jura og det gustne overheg skrer som en savklinge gennem et

162

varmt og menneskeligt forhold." Sådan sagde VS'eren Steen Folke
bl.a. [ved en] demonstration ... til fordel for den amerikanske
kvinde Helen Nash, der af justitsminister Erling Jensen er blevet
ngtet opholdstilladelse her i landet, skønt hun i halvandet år
har levet i et fast forhold med en dansk kvinde.
Information 20.7.1978, s. 3.

Ligeså forholder det sig med de følgende to citater, hvor
betydningsforskydningen er baggrunden for nye (og påfaldende) prepositionsforbinde1ser:
[anmelderen] synes at det er synd for forfatterne at vi [dvs, tvproducerne] sådan dirigerer rundt med dem. Panduro-eksemplet
er godt vaigt - det giver nemlig anledning til at fort1le [anmelderen] at han tager feji i nsten enhver henseende ... Eksemplet viser
hvor lidt der er gustent overlg om at forsimple forfatteren eller om at vise mistillid til litteraturen.
Dan Tschernia i Politiken 22.5.1977, s. 6.
Virkningen bliver oftest, at bestemmelserne fortrinsvis går ud over
samfundets svagest stillede, som ikke har eller kan gives nogen
mulighed for at overskue og indrette sig efter lovgivningskomplikationer. Nurreddintyperne med gustne overlg til at placere sig i
lovenes mange huller indvinder et kmpeforspring for den spontant handlende.
Kjeld Wamberg i Betenkning nr. 787: Udvidet statslig
information om love mv., 1977, s. 58.

Som for antydet er det gustne overiceg ret stedmoderligt
behandlet i ODS. Sandsynligvis ligger her forklaringen på
at udtrykket kun er at finde i et par andre større danske
ordbøger: Andreas Blinkenberg og Poul Høybyes danskfranske9 og Nudansk ordbog, dog først fra 4. udgave
Tidligst i Dansk-fransk suppleringsordbog, 1953, s. 128, senere i
Dansk-fransk ordbog II, 1976, s. 220, hvor det gengives ved la
päle pensée, der imidlertid ikke er noget stående udtryk eller bevinget ord på fransk (venligst meddelt af prof. Blinkenberg). André
Gides Ham1et-oversettelse fra 1946 har "l'ombre påle de la pensée".
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(1964). Betydningsoplysningen i Nudansk ordbog (der gentages endnu i 9. udgave, 1977, s. 387) er overraskende:
"det gustne overlcL'g o: som er uvilligt over for enhver forandring"; kun et enkelt af Dansk Sprognvns citater kan
opfattes som stemmende med denne snvre definition,
nemlig følgende fra 1958:
Foreløbig er der i sydslaterne, som kendelsen jo g1der, blevet udvist mere over1g end hastighed. Saa gustent har over1agget vret,
at der endnu fire aar efter højesteretskendelsen kun er blevet optaget ganske faa negerbØrn i de hvides skoler syd for Mason-Dixonlinjen.
Information 3.9.1958, s. 5.

Ret beset foreligger her et ironiserende spil på den traditionelle betydning 'ubeslutsomhed' - overkegget er i virkeligheden beregnende, og det rene ord havde veret forhaling eller obstruktion. Latent i citatet ligger således den
betydningsforskydning der først tyve år senere kan registreres som udbredt i sprogbrugen.
Hvordan har nu denne betydningsforskydning kunnet
finde sted? På de danske scener har Hamlet-traditionen
vret bestemt af først Foersoms og derefter Lembckes
oversttelse, der senest er blevet anvendt på fem forskellige teatre i årene 1953-64. Tre andre teatre har derpå i
1967-73 spillet Hamlet i Ole Sarvigs nye overs2ettelse, der
udkom på tryk i 1965; her var the pale cast of thought
gengivet ved tankens blege, ivkie hinder, der imidlertid i 2.
udgave (1968) blev xndret til overiceggets gustne hinder,
og det var med andenudgavens tekst at stykket blev opfØrt
i Ålborg 1969 og i København 1973.' Det danske teaterpublikum er således javnlig blevet mindet om at det
gustne overiceg hidrører fra en bestemt situation i Shakespeares Hamlet. Når betydningen af udtrykket har kunnet
forskyde sig som tilfaldet er, må en første forudsatning
Jeg skylder bibliotekar Kirsten KiØrboe, Dramatisk Bibliotek, tak
for de teaterhistoriske oplysn inger.

164

ikke desto mindre vare at flertallet af seiv de toneangivende sprogbrugere enten har glemt eller aldrig har
veret klar over den oprindelige sammenheng. Et andet
udslaggivende moment er uden tvivi dobbeitheden i ordet
overiceg. Dette ord kan betegne både refleksionen over det
fortidige og planitegningen af det fremtidige. Anvendt på
Hamlets situation har det den første betydning: den nøjere
eftertanke, revisionen af den spontane beslutning.'° Men i
nutidsdansk bruges overla?g mesten kun i faste forbindelser
der betegner "en saadan overvejelse, hvorefter man med
velberaad hu tageT sin beslutning", nemlig efter modent
overiceg (jf. citatet af Aksel Larsen ovenfor s. 160) og med
(fuldt) overiceg, det sidste både i almensproget og i det
juridiske fagsprog som udtryk for "at man har fuld og klar
bevidsthed om sin handling og dens formaal" (ODS XVI,
sp. 79)
om samme forhold bruges i hvert fald i almensproget også med koldt overkeg. Hertil kommer at prt.
partc. oerlagt 'velovervejet, forud planlagt' ganske sar1ig
bruges med hensyn til voldsforbrydelser, navnlig drab: et
stående udtryk er overlagt mord. Tilsammen har denne
sprogbrug bidraget til at dreje betydningen af det gustne
overiceg bort fra eftertanken og den fornyede overvejelse
og hen imod plankegningen og den kolde beregning.
Får denne nye betydning fØrst sat sig fast i den
almindelige sprogbrug, kan det vare misligt at lade Hamlet
tale om det gustne overiceg. 1 sin bearbejdelse af Lembckes
oversttelse har Henning Krabbe i 1975 omskrevet de to
verslinjer således:
beslutsomhedens medfoct friske rødme
får sygdomsfarve af det blege mismod.
Tilsvarende hos Grunvig: 'det rouge Overlg bragde mig til
at fortryde LØftet" (ODS XVI, sp. 79). V. østerberg bruger i sin
}-Iam1et-overstte1se (1921) ordet eftertanf.e, ligesom på svensk:
"Eftertankens skrantnc Blodløshed"; jf. også André Bjerkes gengivelse på norsk riksmål (1959): "eftertankens blekhet".
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Og var det ikke for Ole Sarvigs second thoughts, burde det
gustne overlag herefter kunne leve ordenes liv helt frigjort
fra citatets forpligtelser.
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Om tyska attityder till främmande ord
Av Gustav Korlén

För de svenskar i Bertil Moldes generation som - till
skillnad från B. M. - glömt det mesta av den tyska de
lärde sig i skolan, finns det i varje fall två minnesbilder
som de med all säkerhet fört med sig genom livet. Den ena
är föreställningen att Östersjöns sillar är magrare än Nordsjöns, den andra att tyskan skulle vara ett språk som i
ovanligt hög grad präglas av motviljan mot främmande
ord.
Om sanningshalten i den förstnämnda satsen vågar jag
inte ha någon bestämd uppfattning. Sven Lide lär ha
tvivlat på den, vilket föranledde honom till det ur pedagogisk synpunkt betänkliga ingreppet att i 1954 års upplaga av den klassiska Hjortska grammatiken operera bort
detta expressiva paradexempel på det determinativa pronominets funktion i kontrastiv belysning.1
Att den andra tesen numera är helt felaktig är i varje
fall ett obestridligt faktum. Men hur starkt rotad uppfattningen om tyskan som purismens högborg fortfarande
är, framgår av en rapport i Svenska Dagbladet den 11juli
1976. Anita Lagercrantz-Ohlin hade vid ett besök i Sigmund-Freud-museet i Wien med förvåning konstaterat att
1 Om vådan av att i onödan ändra på exempel blev Lide sannolikt
så småningom medveten, när han i ovist nit 1936 ersatte exemplet
"Gott hat die Welt geschaffen" med "Der Fährer hat Ordnung geschaffen", vilket i sin tur 1945 utbyttes mot "Der Kunstler hat ein
Meisterwerk geschaffen". Se härom Helmut MOssener, Exil in
Schweden (1974), s. 408 f.
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beskrivningen av inredningen i Freuds läkarmottagning
visserligen var gjord på tyska, men att beteckningen på
"den mest freudianska av alla möbler" återgavs på
engelska, sannolikt därför att vaktmästaren vore trött på
alla amerikanska turister som frågade efter die Couch.'
Nu hör Couch visserligen till den lilla grupp av engelska
lånord som införlivades med tyskan redan på 20-talet och
exemplifierar alltså inte den starka angloamerikanisering
av det tyska ordförrådet som nog får sägas vara det mest
markanta inslaget i tyskans utveckling efter andra världskriget. Misstaget är emellertid utomordentligt symptomatiskt för den vitt spridda lekmannauppfattning om tyskan
som grundlagts för generationer av elever under skoltiden.
Den har på många håll uppenbarligen fått ytterligare näring av en lika vitt spridd föreställning om att Hitler skulle
ha varit en rabiat motståndare till användningen av främmande ord.
Båda uppfattningarna är ohållbara, men lättförståeliga
mot bakgrunden av den historiska utvecklingen. 1 själva
verket går ju som en röd tråd genom hela den tyska språkoch kulturhistorien kampen mellan främmande och inhemska element i det tyska ordförrådet.3 För den fornhögtyska periodens del gäller detta i så hög grad att Axel
Lindqvist med skäl kunde hävda att tyskan måste studeras
"sub specie latinitatis". En samtida tysk kollega, Georg
Baesecke, gav problemet en ännu pregnantare formulering
i satsen "Die deutsche Sprache hat an den KrUcken des
2

Se härom och till vissa avsnitt i det följande min art. "Die Couch,
Hitler und das Fremdwort" i Moderna språk 1976, s. 329 ff.
Om terminologin se Dahlstedt—Ståhle—Bergman, Främmande
ord i nusvenskan. Verdandis skriftserie 17, 1962 och Betz' nedan
anförda bidrag till Deutsche Wortgeschichte. Dahlstedts datering av
ordet Fremdwort till 1819 är inte helt riktig. Den gr tillbaka p
filosofen och puristen Krause 1815, se Moderna språk 1976, s. 331.
"Studien liber Wortbildung und Wortwahl im Althochdeutschen",
Paul und Braunes Beiträge 60, 1936, S. 1ff.
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Lateins gehen gelernt".5 Det är denna insikt som ligger
bakom Werner Betz grundläggande terminologiska analys
av problemkomplexet "Languages in Contact", senast
från svensk sida belyst av Ulla Clausén i hennes intressanta
avh. om Nyord i färöiskan (1978), s. 14 ff.'
Vad Betz påvisat, närmast med utgångspunkt från den
till ytterlighet intrikata fornhögtyska översättningen av
Benediktinerregeln, kan i största korthet sammanfattas i
en ofta citerad maxim av Goethe: "Die Gewalt einer
Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern
dass sie es verschlingt." (Jfr Clausén a.a. s. 142.) Goethe
vände sig här mot den trångbröstade nationalistiska språksyn som just då hade högkonjunktur bland många av hans
landsmän. Mera explicit och med en tydligare adress
till språkrensaren och lexikografen Johann Heinrich
Campe - formulerades angreppet av Goethe och Schiller
i ett klassiskt distikon från år 1797 med titeln Der Purist:
"Sinnreich bist du, die Sprache von fremden Wörtern zu
säubern/Nun, se sage doch, Freund, wie man Pedant uns
verdeutscht".7
Om denna puristiska tradition i tysk kulturhistoria föreligger nu en utmärkt översikt av Alan Kirkness, Zur
Sprachreinigung im Deutschen 1789-1871, som omspänUlrich Pretzel i Paul und Braunes Beiträge (West) 1973, S. 272.
Det har dock undgått Clausén att Betz i en principiellt viktig uppsats "Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frflhdeutschen"
tagit ställning till Weinreich, Haugen och andra viktiga kritiker
och systembyggare (se det monumentala samlingsverket Deutsche
Wortgeschichte, 3. Aufl., hrsg. von Friedrich Maurer und Heinz
Rupp, Bd. 1—III, 1974-78; Betz' bidrag ingår i bd. 1, s. 135 ff.).
Att Betz mottagit viktiga impulser från Erik Weilander har jag
framhållit i en minnesteckning i Kungl. Vitterhers Historie och
Antikvitets Akademiens Årsbok 1978, s. 40ff.
"Xenien von Goethe und Schiller" i: Goethe, Poetische Werke,
Aufbau Verlag (Berlin und Weimar), Bd. 2, s. 448.
8
Forschungsberichte des Instituts fOr deutsche Sprache Mannheim
26: 1-2, 1975. Jfr H. Bernsmeier, "Der Mig. Dt. Sprachverejn in
seiner Gr0ndungsphase", Muttersprache 1977, s. 369 ff.
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ner en större tidsrymd än vad titeln anger. Ämnet hör till
de mest fascinerande i tysk språkhistoria. Inom inget annat område är de idéhistoriska och kulturpolitiska aspekterna, sambandet mellan språk och samhälle, så påtagliga
som här: det är lätt att konstatera - och i och för sig inte
överraskande - att puristerna har sina största framgångar
under perioder som karakteriseras av en stegrad nationalism och chauvinism. Höjdpunkter är därför perioden
efter trettioåriga kriget, befrielsekrigen mot Napoleon,
Bismarkepoken och tiden kring 1914.°
Av stor betydelse för utvecklingen under förra hälften
av vårt århundrade blev bildandet av "Der Allgemeine
Deutsche Sprachverein"° år 1885. Grundare var en konsthistoriker och museidirektör från Braunschweig vid namn
Hermann Riegel. Föreningens huvudorgan var Zeitschrift
des allgemeinen deutschen Sprachvereins, sedan 1925 med
namnet Muttersprache. Drivkraften var inte i första hand
språkvetenskapliga överväganden: "Riegel kämpft gegen
die Fremdwörter nicht aus sprachlichen Grunden, sondern
aus moralischer und vaterländischer Entriistung", konstaterar Kirkness (II, s. 377). Riegels kampanj utlöste häftiga
debatter. Han fann gehör hos åtskilliga av tidens språkmän, däribland hos så framstående forskare som Friedrich
Kluge och Otto Behaghel. Till de ivrigaste anhängarna
hörde professorn vid Dresdens universitet, Hermann
Dunger, som redan 1882 hade utgivit en Wörterbuch von
Verdeutschungen entbehrlicher Fremdwörter. Till motDen idéhistoriska bakgrunden tecknar Klaus von See, Die Idéen
von 1789 und die Idéen von 1914 (1975). Den samma år utkomna
doktorsavh. av Tyrgils Saxiund, 1914 års idéer, var därmed till stor
del överspelad redan vid utgivningen.
10 Ett tidigt och alltför litet beaktat bidrag till belysningen av språkföreningens verksamhet gav Torgny Höjer i en av Erik Wellander
inspirerad seminarieuppsats, "Nyare strömningar inom tysk språkvetenskap och språkvård", i Skrifter utg. av Humanistiska Föreningen vid Stockholms Högskola 1, 1939.

170

ståndarna hörde anmärkningsvärt nog den starkt tysknationelle Gustav Roethe, sedermera som Berlinuniversitetets rektor vid krigsutbrottet 1914 en av chauvinismens
akademiska banérförare. 1 hur hög grad frågan präglade
den kulturhistoriska debatten framgår av det antipuristiska manifest som under titeln "Erklärung der 41" publicerades i Preussische Jahrbiicher 1889, s. 312 f. av en rad
ledande författare, däribland Theodor Fontane, Gustav
Freytag, Klaus Groth och Paul Heyse, vidare av historikerna Hans Deibröck och Heinrich von Treitschke.
Av avgörande betydelse blev emellertid att språkföreningens strävanden fann gehör hos ledande företrädare
för den tyska riksförvaltningen. Redan tio år före föreningens grundande hade sålunda generaldirektören för det
tyska postväsendet Heinrich von Stephan utfärdat förordningar om förtyskning av terminologin: postlagernd för
porte restante, Briefumschlag för Couvert, Fahrschein för
Passagierbiller, osv. När telefonen 1877 infördes i statlig
tjänst genomdrev han beteckningen Fernsprecher. Det var
följdriktigt att Generalpostmeister Stcphan blev språkföreningens förste hedersledamot 1887. En annan ledande
förvaltningsman, Otto Sarrazin, ordförande i föreningen
under åren 1900-1921, införde bl.a. förtyskningar inom
trafikväsendet av typen Abreil för Coupé, Rzickfahrkarte
för Retourbillet, Fahrgast för Passagier, Bahnsteig för
Perron, Fahrrad för Velo osv. - varvid man dock bör
observera att inte alla dessa termer nådde utanför det
tyska riksområdet, så t.ex. är Perron, Retourbillet och
Velo än i dag fullt gångbara ord i Schweiz, Coupé i Österrike.11
Det är denna språkföreningens verksamhet före och
efter sekelskiftet, här högst ofullständigt redovisad och
exemplifierad, som i så hög grad präglat den bild av tyskan
" Jfr härtill Lars-Olof Nyhlén, "Wie sagt man in Österreich?",
Moderna sprdk 1974, s. 274 och där anförd litteratur.
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länge med all rätt - insom svensk skolundervisning
skärpt.
Hur blev nu utvecklingen under Hitlertiden? Frågan
har ingående belysts av Peter von Polenz i ett högintressant föredrag vid den västtyska germanistkongressen i
MUnchen 1966. Det var denna kongress - med generaltemat "Nationalismus in Germanistik und Dichtung" som bildade upptakten till den unga germanistiska generationens orientering i riktning mot å ena sidan nyare
lingvistik, å andra sidan mer eller mindre marxistiskt färgad ideologikritik." Båda tendenserna präglar von Polenz'
inlägg. Ämnet för hans föredrag var "Sprachpurismus und
Nationalsozialismus" men som undertiteln "Die 'Fremdwortfrage' gestern und heute" antyder, tog han samtidigt
upp de principiella frågorna till debatt.'3
Det är givet att den av tysknationellt patos präglade
språkföreningen i och med Hitlers maktövertagande såg
sin stora stund kommen. Betecknande är att den dåvarande ordföranden i aprilhäftet av Muttersprache 1933 publicerade ett upprop under rubriken "Deutschland erwache!"
"Der Sprachverein ist die SA unserer Muttersprache",
heter det i nästa årgång. Till att börja med kunde föreningen också inhösta vissa framgångar. Till de mest
diskutabla hör det officiella påbud som 1938 föreskrev att
den grammatiska terminologin skulle förtyskas i alla läroböcker, Hauptwort för substantiv, Umstandsbestimmung
för adverb, Leidef orm för passiv, West all för genitiv, osv.
Det gick så långt att Erich Gierach samma år införde dessa
" Se närmare härom min art. "Germanistik i förvandling" i Humanistisk Forskning 1973, häfte 2.
11 Se Nationalismus in Germanistik und Dichtung. Dokumentation
des Germanistentages in Mtinchen vom 17. bis 22. Oktober 1966,
hrsg. von Benno von Wiese und Rudolf Henss (1967). Peter von
Polenz föredrag inghr även i samlingsvolymen Germanistik - eine
deutsche Wissenschaft (1967), jfr rec. i Moderna språk 1967, s.
312ff.
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beteckningar i den 13. uppi. av Hermann Pauls klassiska
Mittelhochdeutsche Grammatik, som för generationer av
tyskstuderande tjänat som introduktion i tysk språkhistoria; först 1950 återinfördes den internationella terminologin i den 15. uppi. av Marburg-dialektologen Ludwig Erich Schmitt.
Emellertid råkade föreningens strävanden snart i konflikt med ingen mindre än Adolf Hitler. Det hade visserligen inte undgått dess tidskrift att nationalsocialismens
propagandaspråk ingalunda var fritt från främmande ord.
Till de mest frekventa inslagen i Hitlers vokabulär hörde
ord som brutal, Fanal, fanatisch, gigantisch, Appell och
framför allt Garant. (Partiet som "Garant des Friedens",
Hitler-Jugend som "Garant der Zukunft" osv.) 1 de första
årgångarna av Muttersprache kan man också finna försiktiga ansatser till kritik. En skribent var djärv nog att
ifrågasätta om inte propagandaminister Goebbels titel
borde ändras till Werbeminister. En annan dristade sig i
januarihäftet 1934 att redovisa resultatet av en undersökning i tre yrkesskolklasser efter åhörandet av ett Hitlertal,
där 50 elever hade uppfattat ordet Garant i betydelsen
"Auswanderer".
Vad som uppenbarligen undgått språkföreningens ledande män var emellertid att de främmande orden just
genom sin oklarhet och suggestivkraft var ett medvetet
inslag i Hitlers retorik. Ett drastiskt exempel på vad detta
kunde leda till utgör hans användning av adjektivet fanatisch. Walter Dieckmann har i ett arbete om det tyska politiska språkbruket sedan franska revolutionen" påvisat att
ordet under hela 1800-talet och fram till Hitlerepoken haft
så gott som uteslutande negativa konnotationer. "Niemals
14
W. Dieckmann, Information oder Yiberredung (1966), jfr också
dens., Sprache in der Politik. Einfiihrung in Pragmatjk und Semantid der politischen Sprache. Mit einem Literaturberichi zur 2. A ut1.
(1975).
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vor dem Dritten Reich wäre es jemand eingefallen, fanatisch als ein positives Wort zu gebrauchen", skrev redan
1949 DDR-romanisten Victor Klemperer i en första analys
av det specifikt nationalsocialistiska ordförrådet.'5 Den
konnotativa förskjutningen ledde så småningom till ett
makabert ingrepp i den ursprungliga texten i Mein Kamp!,
där man i den första upplagan kan läsa följande:
"Das furchtbarste Beispiel dieser Art bietet Russland, wo er (sc. der
Jude) an dreissig Millionen in wahrhaft janatischer Wildheit, teilweise unter unmenschlichen Qualen, tötete oder verhungern liess."

De i detta citat kursiverade orden ändrades i senare upplagor till in wahrhaft satanischer Wildheit. "Das Wort
fanatisch hatte inzwischen eine so wichtige Stelle im
Sprachschatz des Nationalsozialismus eingenommen, dass
es den Juden nicht mehr zuerkannt werden konnte", lyder
Dieckmanns kärva kommentar (a.a. s. 57).
Sedan Goebbels redan 1937 i ett tal inför "die Reichskulturkammer" hade brännmärkt "unsere heutigen
deutschtiimelnden Sprachakrobaten" utfärdades tre år senare en s.k. Fiihrererlass, som direkt vände sig mot språkföreningens strävanden: "Der Fiihrer wiinscht nicht derartige gewaltsame Eindeutschungen" (texten i sin helhet
i Moderna språk 1976, s. 334). "Låt oss vara tacksamma
för klangfärgerna hos de främmande ord som blivit begrepp för oss! Tänk om vi skulle börja rensa ut främmande ord: var skulle vi sätta stopp?", heter det i Stig
Jonassons svenska översättning och urval av Hitlers bordssamtal i fährerhögkvarteret 1941-42 (1963), s. 51, där
'- Victor Klemperer, LTI, Notizbuch eines Philologen (1949, LTI
står för Lingua tertii imperii). Jfr också Cornelia Berning, Die
Sprache des Nationalsozialismus (1965, rec. i Moderna språk 1965,
s. 97ff.) och Siegfried Bork, Missbrauch der Sprache. Tendenzen
nationalsozialistischer Sprachregelung (1970) samt en seminarieuppsats av Margareta Wedleff, "Zum Stil in Hitlers Maireden",
tryckt i Muttersprache 1970, s. 135 ff.
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Hitler också gycklar med beteckningarna Kurzschriftler
och Kurzschreiber för Stenograph.
Hitlers ställningstagande kan synas överraskande, men
har sina förklaringar. Som österrikare kom han från en
språklig miljö där användningen av främmande ord hade
en lång tradition från den habsburgska monarkin och därför tedde sig helt naturlig (jfr Nyhlén ovan s. 171, not 11).
Man bör också notera tidpunkten för den citerade förordningen: Tyskland stod på höjden av sin makt. Europas
nyordning och med den "die Weitgeltung der deutschen
Sprache" - titeln på ett föredrag av Franz Thierfelder i
Jahrbuch der deutschen Sprache 1, 1941 - stod för dörren.
1 den situationen tedde sig avskaffandet av internationellt
gångbara termer föga ändamålsenligt. Det är betecknande
att ungefär samtidigt också frakturen och den tyska skrivstilen avskaffades.
Peter von Polenz principiella ställningstagande i den
citerade uppsatsen16 är karakteristiskt för den pragmatiska och nyanserade inställningen till främmande ord
som numera är förhärskande inom tysk språkvetenskap.
Han bestrider inte värdet av en kritisk attityd och en aktiv
språkvård men han understryker att begreppet "lexikalische Fremdheit" är en språksociologisk kategori som inte
är begränsad till främmande ord. Gunnar Magnusson har
belyst frågan ur ett fackspråkligt perspektiv i Moderna
språk 1974, s. 188. Det ligger nära till hands att här också
erinra om de tankeväckande resultat som Nils Frick och
Sten Malmström kommit fram till i sin undersökning
Språkklyftan (1976), där ett inhemskt ord som påtaglig
visar sig vara mer svårbegripligt än åtskilliga ord av främmande ursprung.
Man kan utan vidare konstatera att de nationalistiska
16

v. Polenz har närmare utvecklat sin ståndpunkt i en annan uppsats "Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet",
i Mutterspraclze 1967, s. 65 ff.
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traditionerna från "Allgemeiner deutscher Sprachverein"
numera är praktiskt taget obefintliga. Den tidskrift med
namnet Muttersprache, som utges av det år 1947 grundade
"Geselischaft för deutsche Sprache" har sålunda ingenting annat än namnet gemensamt med föregångaren. Den
enorma invasionen av angloamerikanismer i tyskan efter
andra världskriget har också på det hela taget stött på
mindre motstånd än exempelvis i Frankrike.'7 Det skulle
föra för långt att här ge en ens tillnärmelsevis fullständig
exemplifiering.". Jag inskränker mig till att fästa uppmärksamheten på att det finns fall där tyskan gått längre
än svenskan. Det gäller t.ex. om de sedan Vietnamkriget
frekventa begreppen eskalieren och Eskalation, som i tyskan inte har någon motsvarighet till svenskans 'trappa upp'
resp. 'upptrappning'. Moderator och moderieren är de
gängse termerna inom TV, när det gäller ledning av debatter. För 'vattenplaning' använder tyskan Aquaplaning
med tyskt eller engelskt uttal, för 'etablissemang' Establishment." Ett annat markant exempel är slutligen Stewardess för 'flygvärdinna'. Ingen lär vilja beklaga att försöken kort efter kriget att efter svenskt mönster prägla
orden "Flugwirtin" eller t.o.m. "Flugschwester" inte vann
anklang, lika litet som att ordet Auskunft i den internationella luftfartens tidevarv ersatts med Information.
Av intresse i detta sammanhang är också situationen i
DDR. Det har länge hävdats att det angloamerikanska in-

17

Jfr Gustaf Holmér, "Officiell fransk inställning till engelska lånord", i Språkvård 9, 1973: 4.
18
Den senaste undersökningen inom området är Jörgen Pfitzner,
Der Anglizismus im Deutschen (1978). En värdefull kritisk forskningsöversikt för åren 1945-1976 ger Hans Galinsky, "Amerikanisch-englische und gesamtenglische Interferenzen mit dem Deutschen und anderen Sprachen der Gegenwart", i Sprachliche Interferenz, Festschrift för Werner Betz zum 65. Geburtstag (1977).
-' Begreppets ordhistoria är behandlat i Moderna språk 1958, s.
288 ff. och 1959, s. 426 f.
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flytandet främst skulle vara en västtysk företeelse. Så är
emellertid
om man bortser från reklamen, som i socialistiska länder har en annan funktion
ingalunda fallet.
En språksociologiskt intressant avh. av Göran Kristensson
om A ngloamerikanische ein fliisse in DDR-zeitungstexten
(1976) klargör detta med all önskvärd tydlighet, samtidigt
som den redovisar en ideologiskt betingad ambivalens i
ställningstaganden från språkvårdsföreträdare. ° Även östtyskan uppvisar t.ex. betydelselånet 'inse', 'förstå' för
realisieren, vilket nu är registrerat i flertalet väst- och östtyska ordböcker (se närmare härom Moderna språk 1978,
s. 291 med där anförd lit.). Vissa angloamerikanismer är
för övrigt DDR-specifika. Det gäller t.ex. om Meeting i
sammansättningar som Freundschaftsmeeting, Solidaritätsmeeting, Kam pfmeeting, Protestmeeting med förebilder i ryskt politiskt språkbruk. Dit hör också användningen
av Cocktail för "Empfang" i officiellt kommunikéspråk
såsom i följande exempel, hämtat ur partiorganet Neues
Deutschland av den 26 februari 1977:
"Aus Anlass des 21. Jahrestages der Nationalen Volksarmee gab
der Militär-, Marine- und Luftwaffenattaché bei der Botschaft der
DDR in der UdSSR, Generalmajor Karl-Heinz Frews, am Freitag
in Moskau einen Cocktail."

En aktiv språkvård kommer givetvis inte förbi frågan om
hur långt toleransen inom olika textsorter skall sträcka
sig gentemot den tilltagande angloamerikaniseringen av
ordförrådet. Uppgiften kompliceras för tyskans del, inte
bara av den tyska delningen - och av de särskilda problemen i Österrike och Schweiz21 - utan också av att det
20
Liksom åtskilliga av dagens västtyska germanister tillämpar K. i
Jacob Grimms efterföljd den sk. gemässigte Kleinschreibung. Undertiteln ger en antydan om de mångsidiga aspekter förf, belyser:
"unter bericksichtigung semantischer, pragmatischer, geselischaf tlich-ideologischer, entlehnungsprozessualer und quantitativer aspekte".
22
Om Österrike se Nyhlén a.a., om Schweiz Axel Lindqvist, "Språk-
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varken i väst eller öst finns någon instans med tillnärmelsevis samma auktoritet som den Svenska språknämnden tillvunnit sig i vårt land. 1 insikten härom har Deutsche
Akademie för Sprache und Dichtung i Darmstadt förra
året initierat ett treårigt forskningsprojekt "Sprachnormen in Deutschland", ett företag som naturligtvis också är
av stort intresse för tyskundervisningen i utlandet.22 Efter
de diskussioner som hittills förts inom projektet kan man
konstatera att den principiella inställningen nära ansluter
sig till vad von Polenz hävdade i Miinchenföredraget:
"Am Anfang jeder gegenwartsbezogenen Sprachbetrachtung steht - wie es schon in der alten Philologie gegenUber den Texten selbstverständlich war - nicht das
Sprachgeföhl des gebildeten Sprachbetrachters, sondern
die sorgfältige Sammlung und Interpretation des Quellenmaterials aus dem tatsächlichen Sprachgebrauch der
Sprecher hier und jetzt" (jfr även Clausén a.a. s. 140).
Det är en programförklaring som förefaller ligga väl i
linje med den verksamhet som Bertil Molde så länge bedrivit till gagn för svensk språkvård.

vården i tyska Schweiz", i Skrifter utg. av Nämnden för Svensk
språkvård 11, 1954, vidare samlingsvolymen Sprache, Sprachgeschichte, Sprachpflege in der deutschen Schweiz (1964). - Som en
kuriositet kan nämnas att det nyaste svenska bidraget till det tyska
ordförrådet, ombudsmannen, har en särskilt stark ställning i Österrike, där ett flertal dagstidningar har en regelbunden rådgivningsspalt med rubriken Unser Ombudsmann; se Mod. spr. 1978, s. 296.
22 Den livliga diskussionen kring normproblematiken under senare
år är sammanfattad i Klaus Gloy & Gunter Preseh, Sprachnormen
1—III (1975-1976), det historiska perspektivet i Dirk Josten,
Sprachvorbild und Sprachnormen im Urteil des 16. und 17. Jahrhunderts (1976). Även i DDR är problemet högaktuellt, se den av
Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut för Sprachwissenschaft, utgivna samlingsvolymen Normen in der sprachlichen
Kommunikation (1976), jfr också Sprachkultur - warum, wozu:
Aufgaben der Sprachkultur in der DDR (Leipzig 1977). - Se nu
fr. a. P. Braun, Fremdwortdiskussion (Munchen 1979).
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Om Hugo Bergroth och regleringen av uttalet
i bildad finlandssvenska
Av Bengt Loman

Hugo Bergroth börjar bli historisk. Carl-Eric Thors belyste nyligen i en artikel i "Språkvård" (2-1976) Bergroths
inflytande på det finlandssvenska skriftspråket i dag sexti år sedan "Finlandssvenska" utkom. 1 den här artikeln skall intresset riktas åt ett annat håll
åt Bergroths ställning i finlandssvensk språkvårdstradition med
avseende på uttalet.
Det bildade finlandssvenska uttalet har Bergroth behandlat i olika sammanhang: i de översiktliga handböckerna "Finlandssvenska" (1917) och "Svensk uttalslära"
(1924), i de mer vetenskapliga uppsatserna om kvantitetsförhållandena (1921), konsonantijuden (1922) och vokalljuden (1924) samt i det principiellt intressanta utlåtandet
"Om grunderna för fastställandet av ett svenskt scenspråk
för Finland" (avgivet 1916 och tryckt 1917). Bergroth förfäktar i dessa skrifter en konsekvent högspråklig syn på
det bildade finlandssvenska talets utformning. De två bärande idéerna är anknytning till skriften, till läsuttalet,
samt motarbetande av provinsiella drag, dvs, påverkan
från finskan och folkmålen. Hans inställning är klart
ortoepisk; det vårdade uttalet bör vara baserat på välläsningens grund.
Bergroth ogillar i princip uttaisformer som avviker från
den normerade stavningen. Ljud som betecknas i skrift
skall även höras vid vårdat uttal och får heller inte ersättas
av andra ljud. En stor del av de ord och formkategorier
som han brännmärker sorterar under denna princip, t.ex.
take', hdlli', kalla' (supinum och imperfekt), int, måst', sta
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(för stad), hunn (för hund), båtn (för båten) - ända ner
till mer isolerade ordformer som tjyv, böxor och jumnastik. Bergroth anknyter här till en tradition inom finlandssvensk skola. Lektor Hagfors vid folkskoleseminariet
i Nykarleby framhöll i sin lilla skrift "Modersmålet i skolan" (1894) hur viktigt det är att läraren ända från den
första undervisningen i innanläsning fordrar tydlighet i
uttalet. Eleverna skall lära sig "att läsa riktigt efter bokstafven"; till ett riktigt och tydligt uttal hör också ett de
ordagrant återger "språkets böjningsändelser, slutartikel
mm.". Speciellt måste sådana dialektegenheter "med
stränghet beifras" som kan förorsaka svårigheter vid
skrivning på modersmålet. Barn i Österbottens folkskolor
som var vana att säga djisn måste lära sig att tydligt uttala gistna med t (även Bergroth har noterat gissna-gistna).
Orsaken till strängheten i fråga om uttal är alltså att man
genom att innöta ett ordagrant uttal vid högläsning vill
underlätta inlärningen av skriften, av rättstavningen. Enligt Hagfors bör läraren omedelbart avbryta, korrigera och
öva det barn som uttalar ett ord eller ljud oriktigt.
Hur uttalsundervisningen bedrevs framgår också detaljerat av den tidens vanligaste lärobok i modersmålet, Karl
Lindströms "Svensk grammatik för den första undervisningen" (1891), och speciellt av dess andra upplaga som
omarbetats av Ivar A. Heikel. 1 noter till de olika läsestyckena fäster Heikel elevernas uppmärksamhet på stilvariationen i det talade språket, varvid han drar en gräns
mellan "högtidligare", "ledigare" och "vardagligare" ord
och ordformer. Redan till ett ledigare tal hör skriftenliga
uttaisformer av den typ som sedan även Bergroth förordar, alltså taket, hållit, kallat, öppnade, ja, även plurala
verbformer som vi sprungo. Hagfors synes däremot tillåta
ett ledigare uttal vid barnens övningar att själva uttrycka
sig muntligt, t.ex. vid svar på frågor. Här vill han "för
ingen del rekommendera användandet av skriftspråkets
fullständiga former".
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Bergroths andra huvudprincip gäller bortarbetandet av
provinsiella särdrag i uttalet av enskilda ljud. Det gäller
att så långt som möjligt få det vårdade finlandssvenska
ljudsystemet anpassat efter en allmänt accepterad svensk
högspråksnorm. Att skolbarns uttal på väsentliga punkter
avvek från denna norm framkommer även i Heikels påpekanden. Han varnar för kortstavigt uttal av ord som
över och mina, för slutet ö-ljud i höra, för finskt tjockt 1
i folk, för sammanblandning mellan långt e och långt ä,
samt för o-liknande ljud i ord som du, guld och ung, för
y-liknande ljud i upp, för u i fyra och frysa. Även i detta
avseende anknyter Bergroth alltså till uttalstraditionen
inom den finlandssvenska skolan. Hans princip är grundad
på oro för att finlandssvenskt bildat uttal skall avvika från
den sverigesvenska normen, men motiveringarna kan i
skilda fall bli mer speciella. Mest fördömande är han mot
kortstavighetsuttalet, "ett av de fulaste och vulgäraste
dragen hos vårt språk". Kortstavigheten utdöms delvis av
strukturella skäl: den strider mot den högsvenska kvantitetsregeln som med stigande stavelsetryck kräver ökad
längd, antingen hos vokalen eller den följande konsonanten. Men fördömandet baserar sig också på att draget
enligt Bergroth emanerar dels från folkmålen, dels från
finskan. Och detta förhållande ger dem "en avgjort vulgär
klang". Hur bunden Bergroth är av denna sociala syn
märks kanske bäst i hans värdering av uttalet hos vissa
lånord från de klassiska språken: kamera, numerus, positiv
etc. uttalas visserligen i sverigesvenskt högspråk med lång
betonad vokal, men eftersom dessa ord har kortstavighet
i de långivande språken "betraktas ett sådant uttal mestadels icke som oriktigt i finl. och höres därför allmänt även
i vårdat tal och föredragsstil".
Starkt fördömande är Bergroth även på tal om andra
uttalsegenheter under påverkan från finskan och folkmålen. Det osvenska artikulationssättet av 1 borde energiskt bortarbetas, liksom uttalet av s på finskt sätt (med
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något spänd tunga). Det långa å får inte genom slapphet
i artikulationen utvecklas i riktning mot finskans ännu
öppnare uttal. Påverkan från finskan tillskriver Bergroth
även tendensen att framför r använda ett alltför slutet ö
resp. ett alltför öppet ä - "detta fel, som avgjort stöter
ett mera kultiverat svenskt öra, böra vi ovillkorligen söka
bortarbeta".
Däremot kan och bör man acceptera de egenheter i det
bildade finlandssvenska uttalet som inte direkt kan härledas till inflytande från finskan eller folkmålen (och som
alltså inte ger några vulgära associationer). Som Bergroth
framhöll redan i sitt utlåtande om det svenska scenspråket
kan det inte ens i teaterspråket vara fråga om en total anpassning efter rikssvenskt högspråksuttal. För sin modifierande hållning anför Bergroth både principiella och
praktiska skäl. Det finlandssvenska scenspråket, rikslikaren för uttalet, måste vara ett uppnåeligt språkligt föredöme för tidens bildade finlandssvenskar. Det skulle dessutom låta falskt om skådespel i finlandssvensk miljö framfördes i Helsingfors med rikssvenskt uttal. Av dessa skäl
förordar han att det finlandssvenska scenspråket inte inför
rikssvenska grava accenter och supradentaler. Vidare bör
de specifika finlandssvenska a- och u-ljuden behållas;
Bergroth framhåller här att det finlandssvenska u-ljudet
är "vida klangfullare än det starkt pressade högsvenska
långa u". Det är av liknande skäl som Bergroth även
önskar bevara de finlandssvenska r-förbindelserna i t.ex.
kors och svart - "ett uttal som ju är mera distinkt ävensom klangfullare och vackrare än det nuvarande högsvenska kosch .. .". Över huvud taget märker man en
stark ljudestetisk inriktning hos Bergroth, på så sätt att
han föredrar långa ljud framför korta och tonande framför tonlösa. Däremot är Bergroth beredd att offra den
finlandssvenska dj-förbindelsen. Orsaken är dels estetisk
("d-ljudet i förbindelsen dj gör näppeligen talet vackrare
eller klangfullare"), dels praktisk (d i dj- kommer sanno182

likt att strykas "vid nästa rättstavningsreform i Sverige").
Uttalsdrag som är allmänt brukade inom högre, bildade
finlandssvenska kretsar bör alltså enligt Bergroth bevaras,
även om man härigenom skulle avvika från rikssvenskt
högspråksuttal. Bergroth har en grundläggande social värdering av olika uttalsdrags lämplighet. Hans uppgift har
inte varit att skapa en finlandssvensk uttaisnorm som
skulle kunna bli ändamålsenlig och lättillgänglig även för
mera breda lager. Han ogillar inverkan från finskan och
folkmålen
men han har en tolerant syn när det gäller
osvenska ljud som kommer från andra håll. Franska ord
som arrangera och engagera kan uttalas med nasalvokaler
och tonande sje-ljud, tyskt ch kan få förekomma i krach
och nachspiel, och namnet Georg kan - efter franskt
eller engelskt mönster - uttalas Jårj.
Det språk som Hugo Bergroth i första hand ville reglera
talades egentligen endast av ett fåtal bland de ca 400.000
finländare som då hade svenska till modersmål. När man
läser hans stränga uttalsregler måste man komma ihåg att
han främst ville reglera det han kallade för det vårdade
talspråket bland bildade finlandssvenskar. Egentligen hade
han här utöver den stilistiska och sociala begränsningen
även en regional. De numerärt starka allmogemålen står
naturligtvis helt utanför Bergroths språkkritik och språkreglering. Men även högspråket hade i Finland - liksom
i Sverige - sina lokala varianter. Perifera varianter är i
Bergroths språkbeskrivning finsk-svenskan, dvs, den
svenska som talades av bildade finländare med finska som
modersmål, viborgssvenskan med sina starka inslag av
finska, ryska och tyska, samt iniandssvenskan, den starkt
finskpåverkade svenska som talades i de finskdominerade
inre trakterna av Finland. Som den egentliga finlandssvenskan betraktar Bergroth idiomet hos bildade människor som vuxit upp i trakter utan överväldigande finskt
inflytande, dvs, speciellt i Nyland, Åboland och Österbotten. Det är i första hand detta numerärt exklusiva men
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socialt och kulturellt tongivande språk som Bergroth vill
ytterligare kultivera. Men inom de bildades svenska skiljer
han dessutom mellan olika stillägen. Han använder här en
indelning som återfinns även hos andra samtida bedömare
av språkbruket. Så skiljer t.ex. 0. F. Hultman i sitt föredrag "Om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland" (1914) mellan olika varianter av bildat talspråk.
Inom "det högre språket" kan man skilja mellan "lässpråket" och "det talade språk, som kommer till användning vid högtidliga tillfällen". Inom "samtalsspråket" kan
man skilja mellan "en mera vårdad" och "en mera vardaglig form". Utanför det bildade språket ligger "det vulgära". Samma indelning skymtar i Bergroths skrifter med tillägg för den allra högsta formen, "scenspråket".
När det gäller bestämningen av språkdragens stilkaraktär har Bergroths tre uppsatser om kvantitet, konsonanter
och vokaler ett speciellt intresse. Han drar här upp gränser
som påminner om moderna försök att indela språkbruket
i distinkta varieteter, som består av samvarierande språkdrag och som var för sig används i en viss typ av talsituation. Alla de detaljdata som står att utvinna ur Bergroths framställning skall här inte refereras. Här må endast
anges några av de mer frekventa drag som Bergroth uppfattar som utmärkande för skillnaden mellan olika varieteter.
Som rent vulgärt uppfattar Bergroth bruket av kortstavighet i inhemska ord och i ord från finskan, t.ex. karar
(= karlar) och pata. 1 ledigt samtalsspråk kan man använda en lång rad ordformer med karakteristiska ljudbortfall och assimilationsfenomen, t.ex. behöfs och grott
(med kort vokal), hittas och knutis (för hittats och knutits), sta, stan, hunn, tala (för talade), ska, int, måst, båtn
och även ordformer som si, tri, di och ti (för se, tre, de och
till) samt döm, själv och mycky. 1 vårdat samtalspråk ersätts emellertid alla dessa drag med läsuttal; dock tillåts
även på detta stadium r-lösa former av supinum (tala',
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hålli') samt av neutrum bestämd form (take'), liksom de',
någo', mycke' och å (= att). Bland drag som tolereras även
i vårdat samtalspråk kan för övrigt nämnas den r-lösa
formen i bestämd pluralis, gossana, samt sku för skulle.
1 det vårdade föredraget, dvs. i den vårdade muntliga
framställningen inför att lyssnande auditorium, används
däremot motsvarande former med läsuttal: talat, hållit,
taket, det, något, mycket, att, gossarna, skulle, speciellt
naturligtvis vid vårdad högläsning (det vårdade föredraget
torde vid denna tid som regel ha framförts efter ett skrivet
manuskript).
Det är svårt att avgöra om Bergroth är främst normativ
eller deskriptiv i sin beskrivning av den bildade finlandssvenskans talspråksvarianter. Hans undersökningar kan
knappast ha varit systematiska, dvs, baserade på någon
form av frekvensberäkningar. Sådana beräkningar skulle
sannolikt, då liksom nu, ha avslöjat en stor variation hos
flertalet talare - en växling mellan en strävan att tala
vårdat efter normen och ett återfall i invanda vardagliga
språkformer. Det är sannolikt att Bergroths beskrivning
snarast svarar mot hans egen intuitiva bedömning av
språkbrukets varianter - kanske närmast hans egen uppfattning om i vilket stilläge den ena eller andra speciella
talspråksformen skulle kunna tolereras. Hans dröm är
emellertid att den mest vårdade uttalsformen så småningom skall tränga ner i allt djupare folklager och i allt vardagligare sammanhang. Han tänker sig att skriftspråksformerna är normgivande för det högtidliga och vårdade
föredraget, och att de därifrån skall intränga även i vardagstalet. Genom folkskolan skall så även allmogens barn
lära sig de bildades språk "som så väsentligt skiljer sig
från deras modersmål". Att Bergroth i sin beskrivning av
finlandssvenskt uttal främst haft ett normerande syfte
synes också framgå på snart sagt varje sida i hans "Svensk
uttalslära", där det ständigt inskärpes vilken form man
bär använda i vårdat föredrag, t.ex. just t i taket, talat
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och d i stad, choklad, kallade och talade.
Ännu i de senaste bearbetade upplagorna av Bergroths
"Högsvenska" (1958, 1960), har kraven och traditionerna
från Bergroths dagar på väsentliga punkter vidmakthållits.
Här påpekas det ännu att i vårdat föredrag bör artikeins
och supinets t höras (taket, talat) liksom imperfektändelsen -de (kallade). Ungefär samtidigt började en av pionjärerna inom modern rikssvensk talpedagogik, Gundel
Rende, att rekommendera bruket av lediga talspråksformer i föredragsstil.
Man kan nu fråga sig: på vad baserade sig Hugo Bergroths stora auktoritet i uttalsfrågor och starka inflytande
även på senare språkvård och språkbruk i Finland? Redan
en liten blick på hans biografi ger en del av svaret.
Bergroth hade en vidsträckt personlig erfarenhet av
olika varianter av svenska. Han var född i Helsingfors och
levde i Helsingfors större delen av sitt liv (1866-1937).
Genom modern hade han kontakt med Österbotten och i
varje fall det österbottniska stadsspråket. (En av de få
upplysningarna han ger om sitt eget uttal gäller ett österbottniskt drag: ett bilabialt v-ljud i ord som ljuv och bov.
Han tillskriver detta sin moders österbottniska ursprung.)
Somrarna i sin ungdom tillbringade han i Nylands skärgård, och som ung fil, kand. gjorde han folkmålsuppteckningar på Åland. Hans syster var många år anställd som
skådespelerska vid Svenska teatern i Helsingfors. Genom
sin anställning som bibliotekarie i Helsingfors och senare
som lektor vid universitetet torde han ha kommit i kontakt med många olika varianter av talad bildad finlandssvenska. Bl.a. omtalar årsredogörelserna från universitetet
hur han under vissa år använde en del av sin undervisning
till att undersöka åhörarnas språkbruk. Perspektivet på
det finlandssvenska språket klarnade ytterligare genom
hans studier i Lund och Uppsala och kontakter med rikssvenska nordister.
Bergroths språkvårdande verksamhet låg också i linje
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med språkvetenskapliga och språkpolitiska strävanden i
tidens finlandssvenska samhälle. För sitt stora utrensningsprogram mot finlandismerna kunde han stödja sig på material och argument som samlats ända sedan 1880-talet, då
hans företrädare som lektor i svenska språket vid universitetet, Karl Lindström, i artiklar påpekade det svenska
riksspråkets särutveckling i Finland. Dessutom kan Bergroths starka hävdande av det svenska högspråket i Finland sättas i samband med svensk-nationella strävanden
i tiden.
Företalet till "Finlandssvenska" är daterat 6 november
1917. Dagen har inte valts av en slump. Sedan 1908 har
Gustav II Adolfs dödsdag firats i Finland som en samlingsdag för svenskheten i Finland. Tillkomsten av denna
nationaldag var en av många åtgärder vid denna tid för
att skapa en svensk enhet gentemot det finska trycket.
Språkpolitiskt blir Bergroths starka hävdande av svenska
språkets renhet fullt förklarlig mot denna bakgrund, liksom även den ideologiska anslutning hans språkuppfattning rönte.
Ett annat uttryck för den svensknationella strävan i
Finland var önskan att omdana den svenska teatern i Helsingfors till en inhemsk svensk nationaiscen, vars ekonomiska resurser och konstnärliga nivå alltså skulle bli en
nationell angelägenhet. Bergroth hade nära anknytning till
den svenska teatern. Han var från 1913 ledamot av dess
styrelse och fungerade från 1917 till 1936 som direktionens vice ordförande. Dessutom verkade han under åren
1916-21 som teaterns språkgranskare och språkinstruktör.
Han hade alltså alla möjligheter att på nära håll följa hur
hans regler för ett svenskt scenspråk i Finland efterföljdes.
Teaterns språkliga uppgift var enligt Bergroth inte att låta
åhörarna höra sitt eget tal med alla dess brister och ofullkomligheter - "utan att lära oss det som riktigt är".
En annan nyckelställning inom den finlandssvenska
språkgemenskapen tillkom Bergroth som lektor i svenska
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språket vid universitetet i Helsingfors. Denna tjänst innehade han under en lång rad av år - från 1893, efter företrädarens hastiga bortgång, och till 1934. Lektoratet hade
egentligen till en början ganska litet att göra med själva
utbildningen i svenska eller nordisk filologi. De filologie
studerandena undervisades av professorer och docenter
främst i äldre nordisk språkhistoria, i östsvenska dialekter
och i fornisländsk och fornsvensk filologi. Endast undantagsvis gick dessa lärare in på modern grammatik eller
modernt svenskt högspråk. Lektor Bergroths undervisning
bestod däremot så gott som uteslutande i att ge övningar
i muntlig och skriftlig översättning från finska till svenska,
och dessa övningar var avsedda för juris och teologie studerande. Det hände att han kunde ha närmare 200 elever
på en kurs i skriftlig översättning. Troligen på grund av
den starka tillströmningen till hans undervisning måste
hans kurser differentieras - i lättare och svårare linje
och med jurister och teologer i skilda grupper. Denna undervisning baserades alltså på översättningar från finska,
och den torde ha gett Bergroth en ansenlig erfarenhet av
den påverkan från finskt håll som hotade svenska språkets
renhet. 1 inledningen till "Finlandssvenska" påpekar han
just de faror som juridikens språk utsattes för genom
praxis att avfatta lagförslag, kommittébetänkanden och
lantdagshandlingar först på finska och att sedan ge dem
i svensk översättning. Till Bergroths åligganden hörde
även att pröva de juris studerandes färdigheter i svenska.
Detta skedde både i form av skrivprov och muntligt förhör. Enbart läsåret 1909-10 examinerade han på detta
sätt över hundra blivande jurister. Här hade han alltså
ytterligare en möjlighet att kontrollera hur hans språkvårdande program efterlevdes. Liknande möjligheter gav
honom också hans mångåriga medlemskap av studentexamensutskottet.
Flera faktorer har samverkat till att ge finlandssvensk
uttalsundervisning en starkt normerande, högsvensk in-
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riktning. Till grund ligger en tradition från den finlandssvenska folkskolan, där ett korrekt läsuttal ansetts vara en
nödvändig förutsättning för att de starkt dialekttalande
barnen över huvud taget skulle lyckas tillägna sig skriftspråket. Redan A. J. Hipping påpekar 1846 i sitt föredrag
om den svenska språkdialekten i Nyland hur "Allmogens
mer och mer vunna bekantskap med skriftspråket, som just
derigenom att ögat fäster sig vid hvarje ords utseende och
deraf följande rätta uttal, måste förorsaka en fortskridande förändring i deras hvardagsspräk". Kravet på enhet
även i språkligt avseende underströks genom den svenska
befolkningsgruppens politiska ställning i Finland under
årtiondena kring sekelskiftet - då en finlandssvensk nationell samling med kulturell anknytning till Sverige sågs
som en möjlighet att överleva. Idéerna fångades upp och
utformades med pedagogisk konsekvens och skicklighet
av Hugo Bergroth som fick en enastående nyckelställning
inom den finlandssvenska språkgemenskapen - som lärare och övervakare av teologers, juristers, scenfoiks, studenters och abiturienters språkbruk. Dessa kunde sedan i
sin tur och på basen av sitt eget uttal avgöra vad som var
vårdat och ovårdat i talet.
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Om brug af stednavne i fterøske familienavne
Af J6han Hendrik W. Poulsen

Den danske dåbsforordning af 30. maj 1828, der påbyder,
at "hvert Barn ved Daaben benvnes ej alene med Fornavn, men og med det Familje- eller Stamnavn, som det
i Fremtiden bØr bre", sattes i kraft for FerØerne i 1832,
naturligtvis uden at fringer blev forhØrt, hvorvidt de
Ønskede det eller ikke - FarØerne var siden 1816 et amt
i Danmark uden noget organ, der kunne adspØrges i sådanne tilflde. Det kom an på de forskellige pnesters
nidkrhed (de var alle danske), hvor effektivt forordningen blev efterfulgt, men fØr århundredskiftet var den i
det store og hele gennemfØrt i praksis.
FØr den tid blev personer officielt identificeret ved
patronymika, faders navn + -sen/-datter (frØsk -son/
-d6ttir, der dog aldrig blev skrevet). Det officielle sprog
var dansk, og frØsk var endnu ikke blevet skriftsprog.
1 praksis var der dog adskillige andre identificeringsmuligheder. Familiemssige tilhØrsforhold blev (og bliver endnu) hyppigst udtrykt ved prepositionen hjå ('hos') foran
faders eller moders navn i dativ, f.eks. J6gvan hjå Öla/
Onnu. Eller ved foranstillet faders eller moders navn i
genitiv, f.eks. Såru-J6gvan, Fri5riks-Petur. Men almindeligvis blev en person også betegnet i forhold til et stednavn, f.eks. hus, gård, "blingur", bygd, 0, hvor han eller
hun boede eller stammede fra, f.eks. Jéannes i/ir DImun
eller Dimunar-J6annes, Lena å/av Tdgvu(nu)m eller
Tigvu-Lena (selv betragtede hun den sidste benvnelse
som "foragtelig"!).
Gennem et par århundreder havde der imidlertid iso190

leret fra den oprindelige herØske navnebrug vret benyttet
slgtsnavne af fremmede (isr danske og norske) embedss1gter, f.eks. Djurhuus, Svabo, Matras, Hammershaimb,
SchrØter, Hentze, navne der blev viderefØrt også af naturaliserede efterkommere. FrØsk navneskik blev ikke
meget påvirket af disse slgtsnavne, det var isr fringer,
der havde vret udenlands, der kunne føje deres hjernstavns navn til fadersnavnet, f.eks. Poul Poulsen NolsØ,
almindelig kaldet Nélsoyar-Påll. FerØske studenter kunne
under studieopholdet i Danmark antage tilnavnet FerØ,
som de naturligvis aflagde efter hjemkomsten.
Ligesom i Danmark blev det på FerØerne den gangse
praksis efter dåbsforordningens indfØrelse, at det ved den
tid brugte patronymikon på -sen blev fastlåst som slgtsnavn for fremtiden, f.eks. Joensen, Olsen, Poulsen. Dog
var der enkelte prster, der påvirkede folk til at antage
andre navne, isr hjemstavnens navn, naturligvis i fordansket skikkelse, f.eks. Øre (å Oyri), Krog (i Kröki),
Holm (å H6Ium!), Gaard (i Gari).
Der var naturligvis stor modstand mod dette nye, umulige navnesystem, men forgves. Det var kommet for at
blive. Med den nationale bevgelse, der opstod i slutningen
af 1880'erne fulgte bl.a. en trang til at genoplive frØske
og norrØne personnavne, samt Ønsket om at få dem givet
ved dåben og officielt skrevet på frØsk. Dette sidste er
imidlertid fØrst blevet gennemfØrt i lØbet af indevrende
århundrede. Mange fØlte, at et egte frØsk fornavn harmoniserede kun dårligt med et dansk efternavn på -sen.
Derfor brugte mange af periodens fremtrdende personer
at forfrØske deres efternavne, f.eks. som digternavn eller
signatur under artikler: Jégvan Dånjaisson (Danielsen),
Absalon Jégvansson (Joensen). Der opstod også praktiske
problemer på grund af den hyppigt indtrffende navnelighed - det er den almindeligste "undskyldning" for
skifte af efternavn i dag!
Ved den danske lov om navneforandring af 22. april
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1904 gaves der lejlighed til ved Øvrighedsbevis at antage
et nyt slgtsnavn, en lov, der også kom til at glde for
FrØerne, hvor den har vret strkt benyttet til dato. Det
skal bemrkes, at loven ikke tillader genindførelse af det
gamle patronymikonsystem. Langt de hyppigste efternavne, der antages, er stednavne af en eller anden art.
1 det følgende vii jeg summarisk gØre rede for de vigtigste typer af sådanne stednavne-efternavne med eksempler fra perioden 1904-1935. Det er en broget samling. 1
nogle tilflde er det xgte hjemstavns- eller naturnavne, i
andre tilflde fordanskede navne, eller hybridnavne bestående af et dansk og et frØsk led. Hyppigt er det fingerede stednavne, både danske og fterøske. 1 en del tilfrelde
anvendes navne med prpositioner, men myndighederne
var en overgang tilbageholdende med at bevilge sådanne,
idet man mente at det var at gå adelens privilegier for
nr. Nu er de fuldt tilladelige og ret hyppigt anvendte.
(Apropos myndigheder: Navneskifte erholdes af det danske
justitsministerium).
Den almindeligste navneform er en stammeform uden
endelse, identisk med akkusativ. Undertiden forekommer
dativsform uden pneposition, undtagelsesvis nominativ, et
par gange bestemt form i nominativ. Om personernes tuhØrsforhold til de steder, hvis navne de v1ger, er det
svart at sige noget bestemt med grundlag i kilderne. Det
er tydeligt, at mange vlger deres hjemstavns navn (hus,
bygd, blingur, 0). Men på FrØerne er husnavne ikke så
mange, at de kan dekke det enorme behov, og forØvrigt
er mange husnavne identiske, men navneloven er sådan
beskaffen, at den der kommer fØrst får eneret til navnet.
Så tyr man til naturnavne, og det er ikke overdrevent at
sige, at dette lille land efterhånden er blevet stØvsuget for
stednavne der kan anvendes som s1gtsnavne, derfor bl.a.
så mange fingerede navne af stednavnetype. Ellers er det
en undersøgelse verd, hvilke stednavne anses for anvendelige som efternavne og hvilke ikke.
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For de fleste gruppers vedkommende anfØres der kun
nogle eksempler for at belyse de forskellige anvendelser af
stednavne som efternavne. Efter hvert navn anfØres i forkortet form årstallet for dets erhvervelse (f.eks. 18 = 1918).
Ønavne.
uden pnep.: Sandoy 14, Streymoy 24
med prp.: iir Konoy 06, Cir Skoy 31.
Bygdenavne.
uden prp.: Argir 19 (nom. pi.), Vik 31, Skeling 28
(akk.), Skåla 07 (akk. el. dat. sing.)
med prp.: av Skari 06, år Hvalvik 30.
Navne på huse, gårde, "blingar".
uden prp.: Htisgar 27 (akk.), Sondum 29 (dat. PI.),
Jagre 17 (egi. Jari, dat.), Hellu 30 (dat.)
med prp.: å Ryggi 06, av Reyni 10, Vistein 14 (egi.
vi6 Stein!), Fråstein 27 (egi. frå Steini(?)), å Steig 34.
Naturnavne (o. ugn. stednavne).
usammensatte: Enni 20, Klett 21 (akk.), Li5 22, Rustin
28 (nom. def.), Streym 30 (akk.), R6in 31 (nom. def.)
sammensatte: Langt den stØrste gruppe. Uden undtagelse i stammeform. AnfØres i alfabetisk rkkefØIge
efter sidste led:
-ä: Lakså 33, -berg: Seyöberg 07, Norberg 08, Enniberg 08, Eystberg 17, Reynberg 23, Bjarnaberg 25,
Remberg 26, Steinberg 28, Kallsberg 28, Hilduberg
Akraberg 29, Br05raberg 29, Reyberg 30, La5anberg 31, Håberg 34, Suurberg 35, -dal: Bjarnadal 21, Fagradal 23, Krossdal 25, Ormdal 28, Sevdal
Eysturdal 31, VØrunadal 31 (VØrunnardaI(?)),
FjØrdal 32, -f oss: TvØrfoss 28, Laksafoss 30, Glerfoss 32, Dalfoss 34, Brarfoss 34, -garl5: Jatnagar5
35, -grund: Steingrund 28, -hamar: Ranghamar 24,
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Blthamar 29, Hvithamar 31, Vatnhamar 32, VØr5hamar 35, -heygg(j): Vesturheygg 27, G1eisheygg 23,
Krheygg 35, -klett: Linklett 24, Kollskiett 27, Vesturklett 29, -nes: Fagranes 28, Egilsnes 29, -skarli:
Vesturskaro 29, K1ettskar 34, -skor: Jarnskor 24,
-stein: Ryggstein 14, Ennistein 16, Festirstein 18 (egi.
Festisstein), Krosstein 223, Gilsstein 24, Rålvsstein
25, Rinkustein 26, Tingstein 27, Vesturstein 31, LØkstein 31, L6mstein 31, Sundstein 33, Fjallstein 33,
-sund: Stakssund 35, -teig: Krossteig 21, -ting: Årting
19, -tØr: (pi. af té(gv) f.) ElttØr 25 (egi. EldtØr).
Fordanskede stednavne (naturnavne, gårdnavne etc.).
Dalsgaard 05 (Daisgarur), Gaardlykke 06 (Garlykkja!),
Syderbø 11 (Suur i BØ?), Bolstad 12 (B6lstaur), KjØlbro
15 (Kja1arbrtgv), Grdbo 16 (Geri?), Sømark 17 (Sevareingir), Hjemsten 20 (Heimari Steinur), Hvidbro 20 (Hvitbrgv), Nordendal 21 (Norrada1ur), Akselvold 22 (AksiarvØllur), Nssaa 22 (Nes), Foidbo 24 (vid Ratt!), HØjbro
25 (HØgabrtigv el. Håbrtgv?).
Udenlandske navne.
Nordfjord 12 (isi. i dansk form), BjØrgvin 16, Myglegaard
19, Tréndheim 24, Helmsdal 26 (Skoti.).
Dansk-frØske hybridnavne.
Waagstein 06 (Vågssteinur), Rosaa 07 (Rosså), OlvhØj 12
(Ålvheyggjur), Neystved 13 (egi. vib Neyst!), Vandsdal 20,
BØns 25, Enghamar 30, Sirdal 27 (muligvis gengivelse af
Syradalur), Marsten 30.
Fin gerede navne. Mange af romantisk-eksotisk tilsnit, alle
af naturnavnetype.
Danberg 06, Alberg 07, T6rgar6 07 (egi. omdannelse af
Torvgarur), Frdal 12 (fejlskr. for Fri5dal), Bjartaiiö 16,
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Sélstein 16, Mittelstein 17 (egi. misforståelse for Mistiltein-), DanbjØrg 19, Silvurdal 21, Sölheyg 22, Seloy 23,
Söloy 24, S6lbjØrg 25, Silvurheyggj 35, Lognberg 35.
Navne på -heim: Sölheim 25, Térsheim 25, BjØrgheim 27,
Fjallheim 28, Brimheim 32, Mannheim 34, tsheim 35.
Fingerede navne i dansk skikkelse (nogle muligvis med
allusion til frØske forhold).
NystrØm 14, BechstrØm 14, Lyngvej 17, Soistrand 17, Soldal 23, Guldbro 24.
Sa?rlige navne.
Isholm 04, det fØrste "købte" efternavn, givet ved dåben
- faderens efternavn var Holm Isaksen.
Djurholm 09, vistnok dannet med Djurhuus som forbillede.
Appellativer (der delvis grnser til stednavne).
frØsk form: Forberg 30, Sigurstein 31, Steinkross 33
dansk form: BØgaard 20 (danisering af BØgarur,
gerde mellem indmark (bøur) og udmark (hagi).
For sig seiv står navnet Torbak 15. Vedkommende ville
antage navnet Haröberg efter stednavnet Haraberg, men
det lignede for meget et dansk slgtsnavn Hardenberg og
kunne derfor ikke bevilges. Så besluttede han sig nrmest
i galgenhumor for Torbak - danisering og forkortelse af
torvbakki; han tenkte på bakken af en stor tØrvegrøft,
der tilhØrte huset!
FrØske personnavne - både fornavne og efternavne er et sprogligt område, der har behov for mere rØgt og
fastere regler end hidtil. Der findes ikke nogen frØsk
navnelov, men danske love og regler er det eneste man har
at holde sig til. Der er dog for nylig fremsat forsiag i lagtinget om at udarbejde en ser1ig frØsk navnelov, og et
udvalg er blevet nedsat til at arbejde med sagen. Et vigtigt spØrgsmål, som der skal tages stilling til, vii blive
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efternavnene. Der synes at vre stemning for at forslå
patronymikon-systemet genindført, ikke som et krav men
som en vaigmulighed ved siden af det nuvrende system
med s1gtsnavne. Det vii måske formindske lysten til anskaffeise af sprogligt uheldige slgtsnavne af den type, som
er blevet prsenteret i det foregående.
Denne brogede buket sigtsnavne er iØvrigt et uundgåeligt resultat af oplØsningen af et fasttØmret, hensigtsmssigt og effektivt nedarvet navnesystem, et eksempel
på, hvad der kan ske af kedelige ting for et folk, der står
i et altfor ulige afhngighedsforho1d til et andet folk,
uden at de nationale forsvarsmekanismer har mulighed
for at virke som de skal.
Jeg takker landfogedens kontor i T6rshavn for adgang tu
navneregistert, hvorfra materialet til nrvrende artikel
er hentet.
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Om förändringar i metaforernas motivkrets
Några iakttagelser och synpunkter
Av Einar Selander

"Språket är ett galleri af bleknade metaforer" har Esaias
Tegnér sagt. Meningen har han enligt Nordisk Familjebok
(1913) övertagit från sin äldre samtida, den tyske författaren och filosofen Friedrich Richter, mera känd under
författarnamnet Jean Paul (1763-1825). Den Tegnérska
meningen innehåller en metafor, galleri, som den tyska
förlagan (enligt Nordisk Familjebok) saknar; Jean Paul
skriver helt enkelt att språket är "en samling av bleknade
metaforer". Tegnér valde, kan man tänka, att markera sin
position som skapare av friska, rödkindade metaforer genom att införa ett fräscht ord med hemortsrätt inom en
annan konstart än hans egen. Det var framför allt inom
arkitektur och byggnadskonst (innan denna ännu hade
förvandlats till byggteknik) som galleri var en fackterm.
Med poetisk träffsäkerhet förde Tegnér i sin formulering
in ett moment av åskådlighet som Jean Pauls skrivning
saknar. Man ser hos Tegnér de färgiösa metaforerna uppställda i stelnade förvaringsutrymmen, ett språkets vardagsskafferi, dit de flyttats från de mera spännande vidder
där de en gång vistats.
Att metaforskapare i stor utsträckning är att söka bland
skalder och författare är både omvittnat och uppenbart.
De med språket yrkesmässigt sysselsatta har ständigt skäl
att se över sina tillgångar och att muta in nya områden
för sin skaparkraft. Det som är dominant i tiden, nyhetsberikat och samtidigt vardagsförankrat, ligger väl till för
att lämna råmaterial till metaforbildning.
Det är då rimligt att antaga att metaforernas tillkomst197

historia förändras och att kretsen av motiv förskjuts, efter
hand som förändringar sker i samhället. Förändringar av
intresse i detta avseende är framför allt av två slag.
Andra grupper än skalder och yrkesförfattare blir i stigande grad aktiva när det gäller att utforma språkliga
uttrycksmedel, t.ex. för att verbalt precisera nya vetenskapliga begrepp och att ge adekvata terminologiska benämningar på strukturellt sammanhängande företeelser.
Metaforen kan då vara ett sådant uttrycksmedel.
Innehållet i den för språksamhället gemensamma begreppssfären förändras. 1 modern tid har naturvetenskap
och teknik välvt om både vår teoretiska föreställningsvärld och den praktiska vardagens tillstånd. Man kan fråga
sig om detta också inneburit ett genombrott på metaforbildningens område. Är det rimligt att antaga att metaforer nutilldags i högre grad än tidigare hämtas från teknikens händelsevärld och mindre från det vardagliga livets
traditionsrika uppsättning av organiska företeelser, sedan
länge väl utnyttjade för expressiva och analogisäkra liknelser och metaforer.
För att mera allsidigt belysa dessa båda punkter skulle
krävas större undersökningar än som kunnat slutföras för
denna uppsats. Till den första punkten kan sägas att metaforen ofta spelat roll vid terminologisering, dvs, då man
uppnår differentiering mellan ickefackord och fackord
och därigenom 'skapar' en term genom att tilldela en
känd ordf orm att nytt begreppsinnehåll. Ett axplock vilket
som helst, hämtat ur litteratur och vardagsspråk, skulle
utan tvivel visa att gamla yrkens tekniska beskrivningar
inrymmer en mängd bleknade metaforer, bildade genom
överföring till nytt betydelseinnehåll av ord som alla varit
djupt förtrogna med, ofta återspeglande det organiska
livets grundföreteelser. Kaffekoppen har sitt öra, berget
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sin hjässa och taket, höjt över marken, likväl sin fot varvid tankeinnehållet dock förskjutits så långt att man
använder den regelbundna men onormala pluralformen
-fotar, liksom för t.ex. kofotar, bankfotar (om vägbank).
Inom den traditionsbundna teknikens värld hämtade
man gärna ord och termer från människans livsnära föreställningsvärid. 1 en enstaka ordlista i TNCs serie av
publikationer (Skogsordlista, TNC 43) kan man således
finna metaforiskt använda ord som varg (vidkronigt och
grovgrenigt träd), sugga (markberedningsredskap bestående av en granstock med kvarlämnade grenstumpar), bock
och get (framkälke och bakkälke till viss typ av timmerdoning), björn (hävarm med kätting för förbindning av
bindkättingar och åtstramning), timmerhäst (uppfordringsanordning för rundvirke), spänngroda (redskap för sträckning av stållina) - sågen har tänder, yxan både huvud,
nacke, öga, öra och läpp, och yxans skaft buk, rygg och
hals. 1 modern terminologisk verksamhet finner man inte
sällan att de metaforiska uttrycken utgör ett slags förberedelsestadium till en rationell vetenskaplig termbildning
med logiskt sammanhängande struktur. Metaforerna ger
genom sin associationsrikedom god förklaring åt ickefackmannen och de stannar inte sällan kvar även inom
facket självt (jfr Ischreyt, Studien zum Verhältnis von
Sprache und Technik). Inom tillämpad vetenskap och teknik uppges emellertid bruket av metaforer vara på tillbakagång, då de ofta betraktas som både ologiska och
opraktiska. Ett ord som minne är exempel på metaforisk
ordbildning inom datatekniken - ordet minne har i ett
tidigt utvecklingsskede lyfts ur sin ursprungliga 'grundbetydelse' och sedan, understött av sin positiva associationsmöjlighet, obesvärat dröjt sig kvar i dataspecialisternas fackspråk, liksom t.ex. räknare och själva ordet ord.
Samma utveckling kan konstateras i de ledande utländska
språken.
Exempel finns således på att de fundamentala mänsk199

liga funktionerna alltjämt lämnar uppslag till metaforiken.
Den primära bindningen till människan och den omgivande djur- och växtvärlden synes efter hand bli otillräcklig för betydelsetransponering i större utsträckning; orden
kanske blir för välkända, för slitna. Samtidigt rycker
andra ämnesområden in med orduppsättningar som genom
snabb spridning på en gång blir välkända och har nyhetens
behag. Teknikens och naturvetenskapens begreppsvärld
erövrar de humanistiska disciplinernas verbalt tränade
förespråkare. Ett studium av en s.k. kultursida, sedan
länge betraktad som de mest svårtillgängliga spalterna i
dagstidningarnas utrymme, ger exempel: "1 varje fall för
mig har poängen med Reuterswärds konst varit det motsatta: kortslutningarna av alla laddade anspråk
och betydelsesystem, en nollställning som till sist upphävt också ironins förtecken" och "Reuterswärds kyliga
ironi . . . leger as till någonting som mest liknar en aristokratisk akademism" och konstverken är "byggstenar"
och konstlivet har en "etableringsmekanism". Reuterswärds egen metaforik rymmer, citerar författaren efter
Ulf Linde, "subtila anspelningar på en astrologisk föreställningsvärld". (Leif Nylén: Kvar i familjen. DN 1977,
9 okt. s. 4.)
Där det "levande livet", den organiska världens spel och
samspel tidigare gav upphov till suggestiva metaforer, träder nu i ökad utsträckning - förefaller det - det ickeorganiska, det tekniskt elementära och komplicerade, det
av människan manövrerbara in som leverantör av råmaterial till metaforbildningens tjänst. När en från teknikens
järngrepp så försiktigt avlägsen person som Ester Lutteman i ett radioföredrag vid 1940-talets början talade om
"människomaterialet", kändes det kanske för en och
annan humanist något främmande. Nu är det vanligt i
skoldebatten, att eleverna inte längre är elever utan metaforiskt överförda till "elevmaterial".
Diktarna, de stora, de sökande, finner självfallet källor
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till harmoniska eller disharmoniska konstverk också i det
konstfrånvända tekniska skeendet, i det hypermoderna,
det exklusiva. Strindberg utnyttjade nästan med frenesi de
tekniska nymodigheternas benämningar i sin rika metaforiska verksamhet. Elektriciteten och elektrotekniken, på
många sätt banbrytande i den industriella revolutionens
århundrade, utnyttjade Strindberg med fantasi och genialitet till att berika det svenska bildspråket ("han kastade
om strömväxlaren"). Erik Lindegren har i Mannen utan
väg inte försmått att föra in tekniktankar i sin diktning
("mardrömmens smältugn för fångars magmadröm").
Andra ordskapare, som inte i första hand är ute efter
att söka frambringa nya estetiska stilmedel, är kanske de
som till synes naturligt och sannolikt ofta omedvetet i
första hand använder tekniska uttryck som metaforer:
man tar det som omger en, det känns tryggt och också
framåtblickande, man är på en gång säkert förankrad i
det själupplevdas verklighet och på ett stimulerande sätt
i det främsta ledet för spridning av det nya och utvecklingsbara. Det är naturligt att säga att "verkstadsindustrin
är motorn i den svenska industrin" och tydligtvis också
att "människans hud är en hel liten fabrik" och själen
har både försvarsmekanismer och säkerhetsventiler och den egentliga flaskhalsen, själv en ursprunglig metafor, låter glatt metafora till sig i den moderna
industriproduktionen.
Detta skulle kunna ses som en öppning till en undersökning av om språket följer samhällsutvecklingen även på
metaforernas område, och om det i så fall är ett uttryck
för frihet eller begränsning eller rätt och slätt en "utveckling". 1 en uppsats med rubriken "Frihet är makt att förändra" skriver Harald Ofstad bI.a. följande: Samhället
möjliggör vår växt och därigenom vår frihet - samtidigt
som den begränsar den. Det ger oss ett språk och en uppsättning begrepp som hjälper oss att bli medvetna om vår
egen situation och forma visioner om hur vi och samhället
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borde vara." Och han fortsätter: "Samhället påverkar vår
personlighetsutveckling och därigenom vår frihet. Vi lär
oss t.ex. att rikta uppmärksamheten mot ting, inte mot
mänskliga relationer." Är det så också med metaforskaparen, som trött på livet riktar uppmärksamheten mot
tingens relationer?
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Svaga maskuliner i nysvenskan
Ett stycke svensk språk- och språkvårdshistoria
Av Carl Ivar Ståhle

Den förste som - så vitt vi vet - fann lämpligt att
gruppera de svenska substantiven efter ändelsens form i
pluralis var Uppsalaprofessorn Erik Aurivillius (1684).
Som första deklination upptar han substantiv med pluralis
på -r. 1 nutida svenska är sådana få (t.ex. ko, frände). Hos
Aurivillius var de många, eftersom han hit förde också de
talrika uppsvenska maskulinerna på -a, som handska,
kraga. Men han tvekade; han visste att man på många håll
sade handske, -ar, alldeles som det allmänt svenska gubbe,
-ar (en böjning som Aurivillius redovisar under samma
deklination, men som oregelbunden).'
Aurivillius var upplänning, och det språk han beskriver
var i stort sett gängse uppländskt talspråk. Men typen
kraga var också - och det fann han avgörande - vanlig
i bibeln och i de flesta tryckta böcker liksom i offentliga
och privata handlingar: a-formerna ansåg han tillhöra allmänspråket, och inte ens i trakter där e-former rådde
kunde man enligt Aurivillius tåla "kakofonier" som spene,
veke, stege, hafre.'
Aurivillius grammatik låg länge otryckt, och han fick
inga efterföljare. Frånsett Swedberg (som höll på den bibliska kasusböjningen) var 1700-talets grammatiker ense om
att svensk språkbyggnad kräver att svaga maskuliner med
plur. på -ar har sing. på -e; så redan Heldmann (1738), Ihre
(1745), som åberopar "språkets art", Sahlstedt (1747, 1753,
1760, 1769), af Botin (1777). Regeln har stått sig till våra
dagar, och bruket följer den, både i skrift och (med få
undantag) i tal.
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Den språkhistoriska bakgrunden till växlingen krage:
kraga är tack vare Esaias Tegnér d.y. (1891) och Bengt
Hesselman (1931) väl känd. När den fornsvenska böjningen nom. gubbe, krage, skade, ack. dat. gubba, kraga,
skada vid medeltidens slut miste sin kasusfunktion, inträdde i vissa trakter en omfördelning av formerna efter
principen "högre kasus, högre genus", så att ord för
levande varelser, som ofta var subjekt, fick nominativen
som grundform, medan sakord och abstrakter, vanliga som
objekt och efter preposition, fick objektsformen: gubbe,
oxe, men kraga, skada. 1 andra trakter segrade däremot
e-formen överallt: gubbe, oxe, krage, skade.
Den geografiska fördelningen har beskrivits av Hesselman (1905: 16 f., 1931: 202): Typen kraga är östlig och
nordlig, den hör hemma i finlandssvenska mål, i Uppland
(med några undantag), nordöstra Södermanland, östra
Västmanland, Dalabergslagen och Norrland. Söder och
väster därom råder e-former, inte bara i sakliga konkreter
som krage utan också i ord som låge, skare, galle, svalke,
där riksspråket nu har -a. 1 några områden, bygderna norr
och sydväst om Enköping och i södra Gästrikland (Lindkvist 52 ff.) har de genuina dialekterna ett blandparadigm,
kraga, kragen. Hesselman återfinner denna böjning hos
Bellman, särskilt i rimorden, och anser att den funnits i
äldre Stockholmsspråk (1931: 216 ff.)
Det historiska förloppet kan för Stockholms del följas
i källorna: stadsskrivaren Ingevald (1474-86) har i stort
sett ännu böjningen nom. diekne(n), humbie, ack. diekna(n), humbia. Hos hans efterträdare Helmich (14861506) är i personorden -e(n) mycket vanligare än -a(n)
också i objektsställning och efter preposition. Hos sakorden växlar -e(n) och -a(n) oberoende av kasusfunktion,
dock så att a-formerna i obest. form är omkr. fem gånger
så vanliga som e-formerna, medan de i best. form väger
ungefär jämnt (i stort sett bonde(n), men kraga, kragen/-an). 1 räkenskaperna för Helga lekamens Stockholms204

gille 1509-28 är skillnaden fullt genomförd: personorden
slutar på -e, sakorden på -a(n) (någon gång -en), helt oberoende av grammatisk funktion: bonde(n), men kelka,
humbla(n).3
Tillståndet under 1500-talet är svårt att bedöma. 1 det
profana skriftspråket återgavs talets -a ofta med -e, och
det religiösa präglades av Gustav Vasas bibel 1541, som
hade genomfört den gamla kasusböjningen, nom. bielke,
ack. bielka. Eftersom denna var försvunnen i levande tal
och skrift bör de bibliska a-formerna (som i textens sakord och abstrakter var långt vanligare än e-formerna) för
folket i bygderna söder och väster om Mälaren kunnat
ha haft övertoner av allvar och höghet och därmed givit
de uppsvenska en viss auktoritet - i sveabygderna kan
vissa e-former ha fått samma klang (t.ex. vilje, färgat av
det dagligen lästa "Ske din vilje").
När talspråkets -a vid 1600-talets början åter mer allmänt kommer till sin rätt i skrift och tryck, visar Stockholmskällorna ungefär samma bild som omkr. 1500. 1
tänkeböckerna 1599-1607, förda av stockholmaren Olof
Pedersson Humbla och hans skrivare, är kraga, släda etc.
långt vanligare än krage osv.; i best. form är växlingen
jämnare: kragan/-en. Läget är detsamma i tänkeböckerna
1608-21 och i 1620-talets bouppteckningar, frånsett att
best. form på -an här dominerar över -en.
Samma språkvanor möter också hos riksstyrelsen, dvs.
främst kungen, kansliet, riksrådet och krigsiedningen.
1 protokollen vid riksrådens sammanträden 1621-33, där
i regel uppsvensk rådsadel förde ordet och stockholmska
skrivare (som bröderna Tungel) förde pennan, dominerar
helt former som humbla(n), flotta(n), Vasan, tima(n),
medan -e(n) är sällsynt, huvudsakligen begränsat till det
snarast sakrala (salig) Kungl. M.ts vilje (mest 1633, året
efter Ltitzen) och till ortnamn som Skeppsholmen, Slottsbacken (vidare enstaka skade, ände; jfr ty. Schade, Ende).
1 Axel Oxenstiernas väldiga korrespondens är både hos
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avsändare och mottagare former som flotta(n), humbia
och hat ra - väsentliga ord för krigföringen och försörjningen - nästan allenarådande. 1 egenhändiga memoarer
(omkr. 1640) och brev av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm har jag bland bortåt 150 belägg på svaga maskuliner bara funnit sex på -e(n) (varav 5 flot(t)e(n) mot omkr.
50 flot(t)a(n)), annars påla, magan, strupa etc. När Ericus
Schroderus Upsaliensis omkr. 1630 grupperade de svenska
substantiven efter deras bildningssätt förde han svaga
maskuliner av typen kraga, timma till samma grupp som
de svaga feminina, typen gumma, klocka, och antyder bara
med ett tillagt "e" att han känner till de götiska och
mellansvenska formerna (s. 1ff. och Hesselmans inledn.
s. XX).
Språkdraget skulle också komma att prägla den svenska
dikten ända till långt in på 1800-talet. Det anses, säkerligen riktigt, ha samband med att 1600-talets mönstergivande diktare, som Stiernhielm, Columbus, Lucidor, var
uppsvenskar (Hesselman 1908: 525 ff., 1931: 211 not, Wessén 171 ff.). Men det är ett tänkvärt faktum att redan rimlistan i vår första poetik upptar 105 hithörande rimord
på -a men bara 29 på -e (13 är gemensamma, som draka:
staka, drake: stake). Författaren var Andreas Arvidi
Strengnensis, alltså från e-området, och den kom 1650,
alltså åtta år före Hercules och innan Columbus och Lucidor skrivit en rad. Den nya konstdiktningen som bröt
igenom vid seklets mitt krävde till skillnad mot den gamla
knitteln och den stavelseräknande versen rena rim, och
på grund av det svenska språkets byggnad blev a-formerna
begärliga i den snart helt dominerande alexandrinen, där
i regel vartannat verspar rimmade kvinnligt. Svenskan
vimlar av kvinnliga rimord på -a: svaga femininer, svagt
böjda adjektiv, 3:e pers. plur. av verb i presens och framförallt infinitiver, som ju gärna kommer i sats- och versslut. På e-sidan är beståndet glesare, mest tvåstaviga neutra
som läge, virke och imperfekter av typen kände. Vid mötet
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mellan de två strukturerna, det svenska språkets och den
nya diktens, kom a-formerna att trivas betydligt bättre än
e-formerna. 1 bestämd form var det tvärtom. Här inbjöd
best. form av starka maskuliner och femininer i sing. och
neutrer i plur. och dessutom de starka verbens perfektparticip de svaga -en-formerna till rim (dagen-tagen-magen), medan -an-formerna egentligen bara hade best. form
av svaga femininer och abstrakter av typen klagan att
välja bland. Den nya diktningens rimbehov gynnade alltså
ett paradigm -a, -en - i sydsvensken Spegels Guds werk
och hwila (1685) slutar ursprungliga svaga maskuliner i
rimställning 120 ggr på -a, 7 ggr på -e, 5 ggr på -en, aldrig
på -an.
Att det mesta av tidens vers var bröllops- och begravningsdiktning måste ha gynnat a-varianterna av orden för
de viktigaste kärleks- och dödssymbolerna: Astrilds båga,
kärlekens låga och dödens ha, som passade så bra till plåga,
fråga och våga resp. befria, fria (adj. och inf.). På samma
sätt tycks rimbehovet ha gynnat främst ända (:hända,
sända, (åter)vända) och skara(: fara, vara), jämte låga de
vanligaste i rimfunktion av de svaga maskulinerna, men
också en rad andra, t.ex. gröda(: föda, möda), timma (glimrna, dimma, strimma), maga, kraga(: taga, draga), galla
(alla, falla). De var välsedda av poeter från landets alla
delar, och uppträdde också gärna som "poetiska", inne i
versen.
Mot denna dominans av a-former i kyrkans, Kungl. M:ts
och diktens språk hade e-formerna svårt att hävda sig,
trots att de var vanliga in på Stockholms knutar (större
delen av Södermanland). Personer som kom från de södra
och västra bygderna och fick sin gärning i Stockholm eller
Uppsala tillägnade sig gärna de auktoritativa a-formerna,
åtminstone i skrift. Som exempel kan nämnas Ericus
Schroderus Nycopensis (alltså en annan än den nyssnämnde Upsaliensis) och östgöten Messenius, båda verksamma i Karl IX:s och Gustav Adolfs Stockholm, den ene
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som översättare, den andre som författare och regissör av
skådespel, avsedda att framföras av studerande ungdom
på ett socialt föredömligt språk. Hos båda vimlar det av
a-former, t.ex. maga, bielka, staka, armbågan (Schroderus),
båga, näfva, slädan (Messenius). När den unge västgötske
adelsmannen Johan Ekeblad 1649 återvänt från sin utländska bildningsresa för att tjänstgöra vid Kristinas hov
tillägnade han sig att döma av breven till brodern raskt
talvanorna i sin nya miljö: sleda, maga, staka, timma,
tanka, wärma är t.o.m. något vanligare än slede etc.
Sven Hof vittnar också om att a-formerna var de normala i vad han kallar "Den Upländske talarten", "som
hålles och är ibland de Swänske, den bäste" och som definieras som "Den talarten, som brukas i Stockholm och de
angränsande landskap, särdeles i förnämare och hederligare hus" (1753: 162, 1772: 48 f.). Det var i sådan miljö
som fattiga studenter kunde få sin bärgning under studietiden, som informatorer i hemmen och som handledare
och övervakare av unga disciplar vid universitetet. Av bekanta västgötar och sydsvenskar med sådan bakgrund kan
nämnas Spegel (informator för sönerna till riksamiralen
Gustaf Otto Stenbock), Dalin (hos kammarrådet Klas
Rålamb, Stockholm), Runius (hos hovrättsassessor Stiernmarck och greve Stromberg, Stockholm), Sven Hof (hos
bl.a. riksrådet Gustaf Bonde, Stockholm) och Kellgren
(hos generalen greve Meijerfelt, Stockholm). Sven Hofs
värdering av det språk som han där mötte är redan nämnd,
och de övriga ger i sina skrifter mängder av exempel på
att de inte varit opåverkade.4 Spegels Guds werk och hwila
är kanske mindre vittnesgill, eftersom dess många a-former är gemensamma med bibelns och diktningens språk,
men när de präglar också den dagbok som han förde under
skånska kriget 1675-80 är det tydligt att han också i vardagens skriftspråk tillägnat sig de uppsvenska vanorna.
De uppsvenska a-formerna har alltså varit i bruk långt
utanför nuvarande dialektgränser (som säkerligen var
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ungefär desamma på 1600-talet),8 men där främst inom
högre socialgrupper. De tillhörde inte bara uppsvensk dialekt utan kännetecknade också en högt ansedd svensk
sociolekt - det är mot den bakgrunden man får bedöma
Aurivillius ovan citerade uppgift att former som veke och
stege lät illa också i landskap där e-formerna rådde.
1 Aurivillius beskrivning står a-formerna på höjden av
sin makt i svenskt riksspråk. 1 alla ursprungligen svaga
maskuliner (frånsett person- och djurbeteckningar), som i
fornsvensk tid haft böjningen nom. -e(n), ack. -a(n), var
de fullt gångbara och t.o.m. att föredra framför e-formerna. Nu har de flesta e-form, vilket främst tiliskrivits 1700-talsgrammatikerna, särskilt Sahlstedt (Lindblad
107 ff., Hesselman 1931: 209 ff., Wessén 171). Kan grammatikerna ha så stor makt över ett levande kulturspråk?
Har andra krafter verkat, och i så fall vilka? Vad har
egentligen hänt?
Frågorna har i stort sett besvarats av Hesselman (1931).
Jag anknyter här till hans iakttagelser och synpunkter men
vill se händelseförloppet i något annat perspektiv och annan belysning. Utgångspunkten måste vara ordens ställning i de svenska substantivens form- och betydelsesystem.
1 formsystemet var den i grova drag denna:
MASK.
starka
(alla
slag)

svaga
(personer
och djur)

skog

gubbe

FEM.

hage/-a

svaga

starka
(alla
slag)

källa

äng

skogen gubben
stol(e)n finn(en)

hagen/-an källa(n) ängen, -a(n)
pinn(en)
solen, -a(n), soln

skogar gubbar
(lotter)

hagar

källor

ängar
(färder)

Anm.: Den aktuella gruppen har placerats i mitten med alternativen
8 - Sprtkform och språknorm
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vettande åt mask/fem. Best. form av fem, var i gängse skriftspråk
hos de svaga -an, de starka -en, vilka i de flesta svea- och götamål
båda uppträdde som -a (källa, sola). 1 texter från medeltidens slut
och fram till 1700-talets mitt möter inte sällan -an också hos starka
feminina. Tack vare Petrus Lagerlöf och Sven Hof vet vi att uttal
som handan, stekan hörde hemma i "den Upländske talarten" och
i Stockholm. De många -an-skrivningarna i den uppländska högadelns brev och dagböcker - hos t.ex. Hogerischildt Bielke, Carl
Carlsson Gyllenhielm, Ebba Brahe, Gabriel Oxenstierna, Agneta
Horn, Schering Rosenhane och hans begåvade och skrivglada döttrar Beata och Christina - kan nog i de flesta fall betraktas som
ljudtrogna; andra kan vara hyperkorrekt återgivning av ett uttal
sola, steka. Kanske har i "den Upländske talarten" uttalet sola låtit
lätt vulgärt eller i varje fall folkligt och "enkelt", medan solan
tillhört det lediga umgängesspråket, där man nog också kan ha
fått höra solen.8

Av översikten framgår att av e-formerna obest. sing.
(hage) haft det svagaste stödet - bara mask. ord för
levande varelser - medan best. form (hagen) haft samtliga
maskuliner och även den skriftenliga formen av starka
femininer på sin sida, och att pi. -ar stöttats av mängder av
maskuliner och starka femininer både i tal och skrift. Det
paradigm haga, hagen, hagar, som Hesselman ställer upp
med stöd av dialekterna i östra Uppland och Bellmans
språk, är därför rimligt.7
Betydelsegrupperna inom formklassen är svårbeskrivna
redan därför att ett och samma ord ofta kan ha flera
denotativa betydelser, för att inte tala om alla de konnotativa. Jag begränsar mig till några framträdande drag. Liksom betydelsemotsättningen levande: livlöst en gång splittrade den tidigare enhetliga böjningstypen kan vissa betydelser gynna eller missgynna vissa former och därmed
styra in orden i skilda formkategorier (Hesselman 1931:
227). Mest iögonenfallande är abstrakterna, uppmärksammade av Tegnér (172 ff.) och Hesselman (1931: 214, 228 f.):
het(t)e, värme, svede, klåde, fros(s)e, tunge, dvale, age,
räddhoge, åhoge, stad ge 'stadighet', fetme, sötme, frome,
halke, svalke stod sällan eller aldrig i plur., luste, skade,
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vane, vilje, vdde, vånde kanske något oftare men långtifrån
tillräckligt för att pluralböjningen skulle kunna hindra
deras högfrekventa objektsformer att följa hetta, svalka
etc. över till den mycket omfattande gruppen svaga femininer av typen kyla, väta, skärpa, leda, vaka etc.'
Också ämnes- och sortnamn som vassle, (salt)lake,
grädde, hafre, humle, mosse 'mossa' saknade pluralis, och
i äldre nysv. dominerar här också a-formerna totalt, vassia,
sailaka etc., trots att de inte haft någon stor grupp av
femininer att sluta sig till. Nära abstrakter och ämnesnamn
står id ge, skugge, ån ge, imme, fradge, inte påtagliga men
väl förnimbara (jfr het(t)e, svalke); pluralformerna är
användbara men mångfaldigandet förmår inte att förta intrycket av obestämbarhet och konturlöshet och kunde inte
heller hejda övergången till a-deklinationen.
Bland konkreterna avtecknar sig särskilt benämningarna
på kroppsdelar, människors och djurs: hjärne, hjässe,
skalle, näsborre, nacke, strupe, tungspene, armbåge, han dlove, näve, tumme, knoge, mage, navle, mjälte, ijumske;
bete, mule, manke, spene, mjölke, vinge. Här dominerar
bestämd form starkt och enstämmigt i vers och prosa (jfr
tabellen i not 16) - de kan betraktas som kroppens ortnamn. Dess byggnad ger några hög pluralisfrekvens: näsborrar, knogar, njurar, betar, spenar, vingar (jfr sporrar,
handskar, vantar). Stark benägenhet för bestämd form har
också ord för lokaler - i huset, vid gården eller i naturen:
svale, lave, loge, skulle, kätte, hage, backe, kulle, hoime,
udde, mosse; terrängbeteckningarna är ju i best. form vanliga som efterleder i ortnamn. Bland mängden av andra
sakliga konkreter kan nämnas redskap (fåtaliga jämfört
med den stora gruppen verbavledda femininer av typen
räfsa, skrapa), t.ex. spade, lie, borste, stege, bd ge, spole,
sele, som i vardagstal oftast bör ha använts i best. form,
och benämningar på allehanda stavformigt (trä)materiel,
som bjälke, sparre, påle, stolpe, stake, kavle, tinne, pinne,
säkert med stark benägenhet för best. form och plur.
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Många andra kategorier kan urskiljas, men de bryts liksom de redan nämnda av andra betydelseaspekter: ord som
droppe, timme, näve, rulle, kappe, vid första ögonkastet
hemma i helt olika kategorier, har det gemensamt att de
i dagligt liv tjänade som måttsenheter (en droppe ättika,
en näve mjöl, en rulle tobak, koka en timme) och i den
funktionen står fria gentemot den bestämda formen. Ett
ord som kärne användes i dikt nästan enbart abstrakt, 'det
viktigaste' (ej plur.), i VAH vanligen som ämnesnamn,
'kärnvirke' (ej plur.), av mamsell Warg mest om stenarna
i körsbär (mest plur.).
1 källor från tiden mellan Aurivillius (1685) och Sahistedts ordbok (1773) finner man hos abstrakter, ämnesnamn och typen skugga, låga etc. redan vid periodens
början böjningen -a, -an, vid behov plur. -art-or. De tycks
ha funnit sin nya hemvist under 1600-talet; skador möter i
riksrådets protokoll 1633 (3:229), af jordennes grödo (med
biblisk böjning) hos Gyllenhielm (AO II: 10: 62), lågor hos
Lucidor (1: 218) - skuggor hos Spegel (Emblemata 9) etc.
- pi. -ar i t.ex. lågar, skuggor lever dock länge kvar jämsides med -or. Enstaka skugge(n), låge(n), skade(n) etc.
låter sig oftast förklaras av författarens götiska börd, stelnad nominativfrasering som det är skade, gammal vane,
gamla van(e)n (jfr Hesselman 1931: 230), individualisering
som hans skugge, skuggen 'vålnad(en), skuggbild(en)'9 eller
högt stilläge i t.ex. vilje. Abstrakter som gärna har plur.
bevarar -ar: tanka(n), -ar, timma(n), -ar. Några enstaka
författare (Wargentin i VAH 1749-50, 57-58, Acrel
1759, Warg 1755, alltså utpräglat fackspråk) har i värme
klar tendens till värma -en, Wargentin också till skugga -en
(VAH 1744, 48, 49, 62 - 74 däremot skugga -an) och
Warg till (sal)laka, -en, men f.ö. dominerar i alla dessa
ord -a(n) både i vers och prosa.
Samma väg går också några sakord som gärna används i
överförd betydelse, särskilt i poesi, vilket gynnat övergången till abstraktparadigmet. Hjärnan är tankens och
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förståndets säte (samklingande med hjärtat, modets och
medkänslans) och gallan är vredens och bitterhetens
(ibland motsatt sötma; dessutom ämnesnamn, utan plur.).
Hjässan, plats för krona och lager, följer hjärnan tätt i
spåren. Hit hör också droppan, välkommet i heroiska bedyranden (till sista (blods)droppan o.dyl.).'° Kärna(n),
båga(n) och lia(n) har redan nämnts.
Också i egentlig betydelse kan konkreterna få paradigmet -a, -an, -or.1 Former på -or är visserligen sällsynta
men alltför många för att bara kunna betraktas som felskrivningar; de måste i obevakade ögonblick ha förirrat
sig från talet till skriften. Upplysande är Sahlstedts vittnesbörd i Försök till en swensk grammatica (1747): han
anför släda bland subst. tillhörande 1:a deki. med plur. på
-or (borttaget i Swensk grammatica 1769). Att det levat
vidare visar det uttryckliga fördömandet i SAOL 1874:
"icke släda, slädor"; jag har också sett slädor hos ett tiotal
stockholmsorienterade författare 1616-1839. Också påssor 'påsar' tycks ha haft stark ställning, bl.a. hos Stockholmsläkare, som gärna ordinerar krydde-påssor." Det
äldsta belägg jag funnit är stadsskrivaren Ingevalds hetta
hakor 'hakar i en hätta' 1482 (s. 331). Räkenskaperna för
Helga lekamens gille 1516-17 har sparror, klotfwor,
vingor och bielk(i)or, Stockholms tänkeböcker 1599-1607
bl.a. kragor, kappor 'kappar', rullor 'rullar', E. Schroderus'
(Nycop.) översättningar bielkor, buskor, bågor, kärt wor,
slädor, timmor och i en tydligen till Stockholm lokaliserad
översättning av Precieuses ridicules från 1600-talets slut
möter (strumpe)kragor (3 ggr; inga -ar)." Vanligast är de
i facklitteratur, som i Rosenhanes Oeconomia grepor, lior,
pinnor, slädor, i Rålambs Adelig Öfning hakor, klasor,
kullor, mierdor, pinnor, skullor, stegor och t.o.m. hanor, i
von Horns gynekologiska arbeten luskorna 'ljumskarna',
liumskiorne, knogorna, backor, hakor 'hakar', timmor och
t.o.m. månor 'månader' (jfr not 8), och i Mårten Triewaids
fysiska och mekaniska böldor, droppor, kuggor, logor,
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slädor, timor, stomor. Linné, som flitigt umgicks med
Stockholmskretsarna av Vetenskapsakademien, kan skriva
sädesbingor, borstor, droppor, klasor, kärt vor, miäror
'mjärdar', spenor»
En rad ursprungligen maskulina konkreter kan alltså ha
haft paradigmet -a, -an, -or. Förutom i sakprosa möter det
främst i brev och dagböcker. 1 vår första, trevande romanprosa, översättningarna av Télémaque 1721 (Granatenflycht) och 1723 (Ehrenadler), möter träkottor (1721 s.
380), blodsdroppor, bärgzkullorne, lijor (1723 s. 267, 100,
391, 794). 1 diktningen har jag bara funnit ett fall, timmor
i en Gyllenborgssatir (Våra försök 3: 97). De tycks ha varit
vardagliga, ibland kanske lite självsvåldiga, säkert inte vulgära utan gångbara i alla sociala skikt - de enda exempel
jag funnit på magor från rikssvenskt område härrör från
kammarrådet Olof Gyllenborg, "oförnöysamme magor,
glupska Kiäfftar" (Hanselli 95, 1735) och riksrådet A. J.
von Höpken, "hungriga magor" (2: 132, 1748); jfr att
Ehrenswärd använder magan bara i förtroliga brev, annars
magen - belysande är "hvad Barnen kalla Ondt i magan"
1799 (Brev 2: 350; likn. i brev till Kickan 74). Tillståndet
tycks alltså ha varit ungefär detsamma som i finlandssvenska med dess vardagliga böjning släda, -or, borsta -or
(Bergroth 1928: 58 ff., Ahlbäck 1971: 34).
Men vardagstalet måste också ha haft det paradigm
droppa, -en som Hesselman anser ha kännetecknat Bellmans stockholmska. Avgörande är inte så mycket Bellmans rimvanor (se ovan), som det faktum, rikt belyst av
Hesselman (1931: 218 ff.), att best. form gärna synkoperar
e efter dental inte bara i starka utan också i svaga maskuliner: pinn, julin liksom brunn 'brunnen', tu/ln, hos Bellman "Jag tör slå dig i skalln ... Kyss Lundholm du i
änd' ", "Klang, Pina' i vädret . .", "Mån försilfrar kägelhan" etc. Det möter redan under tidigt 1600-tal (änd i
vädreth Bureus, Sumlen 276); andra 1600-talsbelägg är
skoln, pinn (1687, 1691 SAOB). Hos 1920-talets Stock214

holmsungdom hette det ge, få på skann, tydligen också
hos 1970-talets (runt skann, satt med skann i hand Lundell, Jack (1976) s. 220, 402). Genuint stockholmskt är i
mina öron tungspänn 'tungspene(n)', vanligt redan hos
doktor Acrel (1759), hos Bellman "Aj tungspän(n) föll nu
ner" (hss; 4: 151 m. komm., äv. 5: 88, 10: 15), "om man
inte lagar så att tungspänn faller ner på prästen" Blanche
(Vålnaden 638), "en gäsp att ansiktet klövs ... ända ner
till tungspen" Strindberg (SS 37: 100).
Talspråksparadigmet har under 1600- och 1700-talen för
de individuella sakorden tydligen varit -a (-e); -an/ -(e)n;
-ar (-or) med efterhand ökande frekvens av -(e)n, som
stöddes av andra maskulinparadigm och av mellansvenskt,
götiskt och sydsvenskt tal. Regler för växlingen -an: -(e)n
låter sig knappast uppställas - jfr "Rorpinnan ... wid
ändan af Styrpin" i en och samma mening (M. Triewald
1735: 326)
men troligen var -(e)n det allmängiltigare
och mer vårdade.
Anm. 2 (jfr Anm. 1). Medan känslan för grammatiskt genus ännu
var levande i "förnämare och hederligare hus" kan där i best. form
av sakord ha funnit ansats till ett system med genusbestämda
deklinationer: mask, på -en (skogen, backen), fem. på -an (solan,
körkan), n. på -e(t); jfr hur Tiällman (1696: 179) råder läsaren att
lyssna ut rätt genus efter best. form -en, -an, -et. Systrarna Rosenhane har böjningen nästan helt genomförd i sina brev: iärnen
'hjärnan', sleden, baken 'backen', kragen, flotten 'flottan' (men
höga, släda); kuarnan, wäggan, bokan, solan etc. Man kan ana den
hos Tessin, som i Åkerödagboken på 1750- och 60-talen oftare har
magen, näfwen, strupen, tiälen än bågan, strupan och ibland låter
undslippa sig handan, granan, axlan, döran. Han tycks ha varit en
av de sista med sådana -an-former, som kanske redan vid seklets
mitt låtit litet raljant gammalmodigt, medan ett yngre släkte, med
avtrubbad genuskänsla, anammat den maskuliniserande typen som,
dörrn, välkänd från Bellman och Lenngren.'5

Förskjutningen från -an till -en kan bäst studeras hos
orden för kroppsdelar och lokaler, som gärna står i best.
form. 1 ortnamn på t.ex. -holmen, -backen är -en vanligt
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redan i de medeltida stadsböckerna (jfr också riksrådets
protokoll ovan s. 205), men annars dominerar -an ännu
under 1600-talets förra hälft (näfwan, nackan, tuman,
swalan, logan, hagan tänkeböcker 1599-1621), likaså hos
Ericus Schroderus Nycop., Gyllenhielm m.fl. Under senare
hälften blir fördelningen jämnare (Hiärne, Spegel, Runius,
von Hoorn; rim ej medräknade), men vid 1700-talets mitt
överväger -en. Bortser man från hjärna, hjässa, galla, ha,
kärna, som nu i stort sett stabiliserat -a(n)-formen, är hos
mamsell Warg (1755), sedan länge stockholmska, och den
stockholmsfödde läkaren Acrel (1759) -en mycket vanligare än -an i typen näfwen, medan -en och -an väger
ganska jämnt i typen spaden. 1 obest. form dominerar
näfwa, spada helt över näfwe etc. Hos Dahlin och Linné,
födda i södra Sverige men verksamma i Stockholm och
Uppsala, är -an överhuvud sällsynt, medan i obest. form
-a hävdar sig bättre gentemot -e. Bellman (rimmen frånräknade) och Ehrenswärd, som företräder något yngre
generationer och har tydliga inslag av levande uppsvenskt
talspråk, har ungefär samma proportioner som Dalin och
Linné: stor frekvensskillnad mellan -an och -en, betydligt
mindre mellan -a och -e.°
Förskjutningen av -an till -en och -a till -e kan ses i
samband med förändringar inom det svenska samhället.
Frihetstidens Sverige var ett annat än stormaktstidens. De
forna danska landskapen hade försvenskats och utgjorde
en kulturellt och ekonomiskt viktig del av landet. Universitetet i Lund gav blivande ämbetsmän och präster en sydsvensk-götisk miljö - även om den uppländska talarten
alltjämnt var auktoritativ var inte själva grogrunden
längre huvudsakligen uppsvensk. Svenska språkets värde
bestod inte längre i att vittna om en ärorik forntid utan i
att tjäna en praktiskt inriktad samtid, som inte behärskades av en enväldig kung utan av riksdagen, som företrädde
landets alla delar och samlades vart tredje år. Kulturlivet
uppbars av akademier och vittra sällskap med upplysnings216

tidens Frankrike och naturvetenskapens England i blickpunkten. Viktigt var att Vetenskapsakademiens handlingar, som började utges 1739, var skrivna på svenska
språket, som här fick nya övningsfält och en stor ny
läsekrets - bidrag kom från alla yrken och landsändar.
1 brev 1739 till akademien uttrycker signaturen "1 förhoppning" vad han väntar sig av att man ersätter latinet
med svenskan som fackspråk: "Swänskan ... då den sättes
i mera bruk ... skall långt snarare skaffa oss wett, snille,
ärfarenhet och mogenhet; landet lärer sålunda ett rent
språk, scribenterna förstå hvarannan, professorerna och en
förnuftig bonde kunna föra tal om nyttig ting" (Herniund
3 not). De främsta stilistiska förnyarna, Dalin och Linné,
kom från de södra landskapen, och även om deras språk
blev färgat av uppsvensk miljö var de långt mindre präglade av denna än t.ex. Spegel och Runius varit i stormaktstidens Sverige.
Kulturklimatets förändring återverkade också på formerna i vitterhetens språk, som till skillnad mot fackprosan hade ringa behov av sakliga konkreter annat än
som symboler eller i överförd betydelse, och i sådan funktion var, liksom hos abstrakterna, -a, -an genomfört.
Redan i Télémaque-översättningarna, (1721, 1723) som
kämpar med att finna svenska motsvarigheter till Fénélons
didaktiska och retoriska prosa och som naturligtvis har
-a(n)-former i alla sådana ord, drar man sig för dem när
det gäller konkreter: mot några få backa, holma, buska,
kärfwa (aldrig -an) står flera magen, strupen, tumme,
backen, kulle(n), udde, skaten (man skymtar paradigmet
-a, -en). Hos Dalin, för vilken -e(n) var det naturliga, är
läget ungefär detsamma: i hans vers är utanför rimmen
-a(n)-formerna av icke-poetiska konkreter sällsynta och
kan t.o.m. användas i pastisch på 1600-talsdikt, t.ex. Pindi
kulla i en parodi på "salig gubben", den bekante pekoralisten Sveno Dalius. Konkreter på -a(n) hörde hemma i
stormaktstidens föråldrade vitterhet, i uppbyggelseskrifter,
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i fackprosa och i vardagens tal, språkarter som 1700-talsskalden skyggade för och bara vågade utnyttja i lättare
genrer, t.ex. Leopolds rim maga (1: 96), så för sa'l som
sela (SS. 2: 181) i kåserande vers, eller i rent underhållningssyfte, som när Oxenstierna i en prolog, skriven för Gripshoimsteatern 1783, låter Dalius tala om "thenna tomma
skalla" (1: 234). Men i Skördarne och Dagens stunder
(egh mss 1772 och 1785) skiljer Oxenstierna också i ordformerna mellan å ena sidan hettan, svalkan, skuggan och
dvalan i det bukoliska landskapet och å andra sidan
kärtwe(n), logen, skullen, busken, backe, udde(n), holme
i de idoga lantmännens bygd. Det är mot den bakgrunden
man skall avlyssna ekoverkningarna av a-former hos Wallenberg och Bellman.'7
Sahlstedts betydelse måste också ses i belysning av tidigare svensk lexikografi. Sin egen syn ger han i företalet
till Swensk Ordbok (1773): "Utom någre ofullkomlige och
felacktige Swenska Ordlistor, som blifwit fogade wid Ordböcker på främmande Språk, är denna den första Ordboken, som på modersmålet utkommit". Med "Ordlistor"
kan han avse de svensk-latinska delarna av Jonas Petris
s.k. Lexicon Lincopense (1640) och Schenbergs lexikon
1739, den svensk-tyska av Linds ordbok (1738, 2:a, mycket
utökade uppl. 1749) och den svensk-franska av Möllers
(1745).
Line. 1640 har i svenska uppslagsord nästan genomgående e-form av gamla svaga maskuliner (drygt hundra
mot ett tiotal på -a), alltså aghe, heete etc. Det kan bero
på att Jonas Petri var östgöte men också på att han sett
att e-formen i bibeln fungerade som nom., a-formen som
ack. och efter prep.; e-formen blev då lika självklar uppslagsform i den svensk-latinska delen som latinets nominativ i den latin-svenska. Härför talar att de svenska översättningarna i den latin-svenska delen inte sällan har aform: "Avena haffra", "concdes En bråta" (jag har antecknat a-former för ett 40-tal ord som har -e i den svenska
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uppslagsformen). Jonas eget språk kan som så många
andras ha varit färgat av den uppländska talarten - under
sin Uppsalatid hade han spelat med i Messenius dramer.
Vad Schenberg beträffar vet man att bibelns grammatik
ligger till grund för valet av svensk uppslagsform, eftersom han enligt egen uppgift i företalet här bygger på
Swedbergs otryckta "En fullkomlig swensk ordabok", som
tillämpar den bibliska böjningen nom. loge, ack. loga, vilken Swedberg i Schibboleth förklarat vara den enda språkriktiga. Former på -a möter hos Schenberg bara i ett 15tal uppslagsord, mest sådana som i bibeln saknar nominativbelägg; i latin-svenska delen är a-form vanligare, alldeles som i Linc.
Hos hälsingen Lind (1738) är fördelningen jämnare,
omkr. 80 -e mot omkr. 50 -a, de förra mest sakord, de
senare mest abstrakter och ämnesnamn (dock t.ex. släda,
sela; age, grädde); i tysk-svenska delen är a-formerna ännu
vanligare. 1 2:a uppl. (1749) dominerar däremot e-formerna totalt (över hundra) och många har fått alternativ
e-form (drygt 30); bara ett tiotal har enbart -a. Samtidigt
genomför han (med några undantag) den bibliska böjningen, så att i fraserna nom, har -e(n), ack. -a(n) både
i de tysk-svenska och svensk-tyska partierna, t.ex. en hungrig mage gör god kock, men på nykter maga. Förebilden
är säkerligen Schenbergs lexikon, som kom ut året efter
hans egen 1:a upplaga.
Den svensk-latin-tyska lexikontraditionen före Sahlstedt
kom alltså att sluta i ett tillstånd som stod nära Swedbergs
bibelspråkstrogna ordbok med -e i uppslagsform och nom.,
-a i ack. Det är en böjning med rötter i latinskola och
kyrka - ännu 1756 kan domprosten Ljungberg rekommendera "detta skifte, som tjänar till reda och tydlighet".
1 praktiken tillämpas den nästan aldrig. Märkligt nog
möter den i Rydelius Nödiga förnufftz öfningar för all
slagz studerande ungdom (1718-22), vår första akademiska lärobok på svenska, där bl.a. de viktiga orden
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hjärna, tanke, ande och vilja konsekvent böjs nom. hierne,
ack. hierna etc. 1 Kolmodins Biblisk Qvinno-Spegel (1732)
har de flesta e-formerna av hithörande ord nominativfunktion. Båda kan personligen ha påverkats av Swedberg.
Möller (1745) följer i sin svensk-franska del enligt egen
uppgift i företalet Linds uppslagsord (1738).'° Intressantare är Serenius, prästson från Färentuna strax väster om
Stockholm. Hans svensk-engelska lexikon (1741) har ungefär samma fördelning mellan a- och e-former som Lind
1738 (något samband tycks dock inte finnas). Men hans
tidigare (1734) utgivna engelsk-svenska lexikon var långt
mer präglad av a-former - jag har antecknat närmare ett
40-tal ord, som där (ofta alternativt) har -a men 1741 uppslagsform på -e, t.ex. borsta, maga, pinna, strupa; hos
några framträder i exemplen böjningen -a, -en (aldrig -e
-an): galga -en, kraga -en etc. 1 2:a uppl. av den engelsksvenska ordboken (1757) är det tvärtom: inte bara de ord
som uppträdde med -a 1734 utan också många av uppslagsorden på -a 1741 slutar där på -e(n). Serenius följer den
regel som 1745 formulerats av Ihre, i företalet 1757 kallad
"wår andre Stiernhielm": subst. med plur. -ar (tankar) har
i sing. -e (tanke), ej -a (tanka).2 °
Redan före Sahlstedts ordbok 1773 hade alltså svenskt
skriftspråk kommit fram till en fördelning som innebar
att det abstrakta, obestämda, kollektiva, opersonliga, som
hade inget eller ringa behov av plur. och best. form, föredrog a-formen, medan det konkreta, bestämda, individuella, personliga gärna fick -e; Serenius ordböcker ger
förloppet i sammandrag. En mellanställning intog ämnesnamnen, som saknade plur. och därmed föll utanför regeln
"plur. -ar, sing. -e, ej -a" men gärna stod i best. form.
Serenius har 1734 grädda, hat ra, humla, laka 'fiskspad',
galla men ändrar 1741 till humle, lake, galle och genomför
1757 -e hos alla. Sahlstedt har i sin förberedande ordlista
1757 grädda, hat ra, humla, laka men ändrar 1773 till -e,"
utan tvivel i strid mot sitt stockholmska talspråk. Andra
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exempel på hur han kämpat mot detta är att han 1757
anför rote, släde, timme och ände med -e men följt av "f."
- han har tydligen från början haft rota etc., ändrat till
-e men glömt att ändra genusbeteckningen (ännu 1773:
"flötor alias grädda", men "Grädde"; "Solwarme f." men
"Warme m.").
Eftersom Sahlstedt skrev sin grammatik (1769) och ordbok på Vetenskapsakademiens uppdrag bör dess Handlingar vara de första att vittna om hans betydelse. Så är
också fallet, nämligen för ordet värme, som i VAH 173974 normalt skrivits värma(n) men också värme(n),
varma(n) och (sällan) varme(n). Sahlstedt valde warme
och förklarade wärma för felaktigt, "perperam pro
Warme", och 1775-90 är warme(n) nästan allenarådande
i VAH - det måste bero på redaktionellt ingrepp. Före
1775 förekom i VAH bara enstaka fall av tanke(n), timme(n), men efter Sahlstedt blir de mycket vanliga, dock
utan att tränga ut tanka(n), timma(n). Men annars är det
svårt att finna exempel; tvärtom fortsätter man också i
VAH att skriva galla, hat ra, humla, laka, grädda, droppa
fastän Sahlstedt föreskriver galle etc. Hos sakord är aformer visserligen sällsynta i VAH efter 1774, men det var
de också i de närmast föregående årgångarna; det är ett
gradvis avtynande, utan tydlig gräns, och också 1775-90
förekommer enstaka former som kärfva, båga, logan,
maga.
Utanför VAH har jag inte funnit något påtagligt inflytande från ordboken under 1700-talet.22 Att svenskt
skriftspråk under dess sista årtionden i så stor utsträckning överensstämmer med Sahlstedt berodde mer på att
han sin vana trogen följde bruket, än på att bruket följde
honom. 1 flera fall slog hans former aldrig igenom (Lindblad 61ff., 131 ff.), i andra dröjde det länge och först sedan
de fått stöd från annat håll (Lindblad 120 ff. och vidare
nedan). Till vardags använde man i "den upländske talarten" givetvis alltjämnt a-former, likaså i brev och dag221

böcker. "Årstafrun", Märta Helena Reenstierna, f. 1753
och uppvuxen på en västgötsk herrgård men stockholmska
sedan 1772, skriver i sin dagbok 1793-1839 humla, hat ra,
flata, krassa, grädda, filbunka, (tråd)rulla, spola, spada,
påla, stega, ha, en flotta av vass, släda, buska, näfva (som
mått), sela, plur. slädor och skator 'skatar, trädtoppar',
utan tvivel också omgivningens språk. Rydquist nämner
som stockholmska omkr. 1850 bl.a. humla, hat ra, buhla,
åka kälkbacka och uppger att hat ra är vanligt också hos
"ståndspersoner bland Upp-Svear" (1849: 131, 1857: 202,
319). 1 berättelser och skådespel av stockholmsförfattare
som Fredrika Bremer, Blanche, John och Sturzen-Becker
möter man hat ra, bulla, kärt va, vindkåra, släda, grädda,
tanka, timma, värma, de fem sistnämnda också hos författare av västsvensk börd som Sophie von Knorring och
Wilhelm von Braun - a-formerna var gångbara i bildat
och ledigt umgängesspråk. Diktarna skrev alltjämt droppa,
ha, måna etc., oberoende av hembygdens språkvanor (Wessén 172).
Sahlstedts arbete verkade på lång sikt. Ordboken var
länge den enda auktoritativa som fanns, och den blev
viktig när den användes av sådana som hade betydelse för
språkets normering, t.ex. lexikografer, lärare, tidskriftsredaktörer och boktryckare - e-formerna trängde fram i
hägn av modersmålsundervisning och språkvård. Förloppet
är inte i detalj kartlagt, men ett exempel kan nämnas:
Almquist, författare och pedagog, som i sitt ungdomsverk
Amorina (1822) kan skriva tanka(n), (blods)droppa, månan(s), ha!ran, 1jan, förklarar i Svensk språklära (1832)
att man visserligen "genom enskildt bruk" stundom säger
måna, tanka men att "det heter ... Måne, Tanke, som
synes af pluralis", och i omarbetningen av Amorina (1839)
har han också ersatt de flesta a-formerna med e-former.'3
1 det rikssvenska umgängesspråket måste det också efter
förlusten av Finland 1809 ha skett ytterligare en förskjutning av proportionerna till förmån för e-formerna - 1800222

talets Sverige hade regionalspråkligt en helt annan sammansättning än 1600-talets. Vid seklets mitt fick också
e-formerna stöd av den historiska språkforskningen, företrädd av J. E. Rydqvist: de blev nu inte bara grammatiskt
riktiga utan också historiskt, a-formerna var ju egentligen
ackusativer som fört gamla svaga maskuliner på avvägar
och förvandlat dem till femininer; om man inte var på sin
vakt mot stockholmska oegentligheter som måna, timma,
droppa, tanka, ända, pi. månar etc., skulle måne osv, få
samma öde som tidigare drabbat skugge, vane, skade, när
de ombildades till skugga, -or etc. Rydqvist var uppvuxen
i Göteborg men hade sin gärning i Stockholm. 1 brevväxlingen mellan honom och Svenska Akademiens sekreterare, stockholmaren Bernhard von Beskow, skriver båda
herrarna timma, värma, åtanka, kärna (men Rydqvist
tanke, Beskow tanka), ända fram till 7.4.1845, där Rydqvist säger sig vilja "ställa grammatiken på en fastare
plan, på historiskt rationell grund" och övergår till timme
etc. Det är den korta programförklaringen till "Svenska
språkets lagar", vars första del kom 1850. Året innan hade
han lagt fram sin helhetssyn på språkhistoriens betydelse
för språkvården och bi.a. förklarat det vara maktpåliggande att "utan allt vankelmod och utan all eftergift för
egna tycken, orubbligt, åtminstone i prosa, säga tanke,
måne, timme, droppe, ände, släde; såvida man nemligen
vill hafva qvar p1. -ar, den skönaste i vårt modersmål"
(1849: 132). De uppsvenska a-formerna anser han vara "utgångna från hufvudstaden" och "i allmänhet mycket
unga" (1857: 320). Han får stöd bl.a. i Winterbladet 1853
(s. 236): "bruket af 'måna' i alla kasus är okunnighet eller
slarf, uppenbarade i flera andra maskuliner på e, t.ex.
tanke, släde, dem mängden kallar tanka; släda - neml.
icke den mängd, som vanligen så benämnes, eller allmogen; den misstager sig icke i den frågan". Den anonyme
författaren är säkerligen tidskriftens redaktör, västgöten
J. P. Theorell, som med "mängden" utan tvivel menar
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stockholmare över huvud, inte minst sådana som Bernhard
von Beskow, som ännu i tal och skrift företrädde den en
gång så efterföljansvärda "upländske talarten". Stockholmarna teg. Martin Schticks antibarbarus "Hur skall
man tala och skrifva rätt?" (1856) fördömer 455 oriktigheter, främst sådana som härrör från vårdslöst eller dialektalt talspråk, men har inte ett ord om måna, tanka,
släda.
Avgörande blev Svenska Akademiens ordlista 1874, författad av värmlänningen F. A. Dahlgren under Rydqvists
överinseende. Man kan i tryckmanuskriptet (KB N 33) se
hur de hjälpts åt att i marginaltillägg inskränka a-formernas revir, t.ex.: "orätt skrifves Droppa" (Dahlgren), "Den
böjde formen måna, tillåtlig som rim, bör undvikas i
prosa" (Rydqvist). Också släda, hat ra och humla förklaras
oriktiga; ha tillåts bara i poesi, tanka, timma bara som
rimord: grädda, råga och värma betraktas som användbara
endast i överförd betydelse. Galla, hjerna, hjessa, imma,
kärna, vassla och vilja anförs med -a i uppslagsform men
med alternativa e-former av skilda giltighetsgrader.25
Det är säkerligen ordlistans auktoritet som ytterst ligger
bakom t.ex. att man i Blanches Samlade arbeten 1889-92
på hundratals ställen finner e-former där originalupplagorna har grädda, ha, binga, släda, timma etc, eller att
man redan i första uppi. av Strindbergs Röda rummet
(1879) ändrar manuskriptets värma, ljusastakans (bibliserande), middagstimma till värme etc.25
1 Stockhoimstalet höll sig a-former ännu in på 1900talet. Själv minns jag grädda och bulla från 1920-talets
"mjölkmagasin", däremot inte släda och hat ra - när de
i den stockholmska vintertrafiken hade ersatts av bil och
bensin blev det glest mellan användningarna. Fullt levande
är ännu timma växlande med timme, men det är så vitt
jag kunnat lyssna och läsa mig till inte begränsat till stockholmska eller ens uppsvenska - det förefaller att vara
en rest av det tillstånd som Aurivillius beskrev, när sub224

stantivböjningen sing. kraga, pi. kragar var förebildlig för
alla svenska språkutövare.2 °
Några förkortningar:
AO = Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, SFSV = Svenska
författare utgivna genom Svenska Vitterhetssamfundet, SAH =
Svenska Akademiens Handlingar, VAH = Kongi. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1739-90.

Noter
1 Aurivillius 31ff., 52ff. Om A. som grammatiker se Hesselman
1908: 519 ff. och Svenskt biografiskt lexikon 2: 468 ff.
2 Bruket av a-former "ita jam invaluit, ut non amplius pro hujus
vel illius provincia, sed pro communi potius dialecto merito sit
habenda - cum non solum in S. Bibliis, sed et aliis libris plurimis impressis, atque publicis privatisque instrumentis frequenter
occurrat, indeque non sine confusione ac perturbatione aliqua
sic simpliciter ab ea recedi queat: maxime cum voces qudam
extent, que secundum alteram dialectum satis ingrate sonarent,
adeo ut vix etiam in illis provinciis, uti ista dialectus obtinet,
talis cacophonia tolerari posse videatur, e. c. spene, weeke, stege,
ha/tre, smärte etc." ib. 32.
3 Uppgifter om frekvenser och proportioner, här och annorstädes,
bygger på den helhetsuppfattning jag fått efter excerpering, sammanställning och bedömning. Tabeller skulle bli alltför skrymmande och dessutom kräva vidlyftiga kommentarer för att göra
siffrorna meningsfulla - varje ord och varje belägg har sina
egna villkor.
4 Om Dalins bruk av a-former i Argus se Hesselmans inledri. i
SFSV 1: 3: CX ff. Hos Runius är -a(n) långt vanligare än -e(n)
även om rimmen (nästan alla på -a) frånräknas. Keligrens släda,
kälkan 1: 11, sallakan 'saltiaken' (om kvinnligt tåreflöde) 6: 88
tillhör hans akademiska Åbo-tid (också i föräldrahemmet bör
han ha hört finlands-svenska), senare möter t.ex. släda(n),
droppa(n), stråkan, gräddan, ha/ra; hans -e(n)-former är inte
fler än hos samtida uppsvenska författare och inga röjer Skaradjäknen (möjl. skade 1: 148; van!, dock skada). Själv har han
vittnat om informatorsmiljöns bildningsvärde (5: 9 ff.). Informatorns sociala mellanställning har tecknats av von Platen i hans
Runius-monografi (279); också A!mquists beskrivning av in-
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formatorns situation i Tre fruar i Småland (SS 25: 72 f.) är läsvärd.
5 Man kan jämföra med rannsakningarna efter antikviteter 166783. Uppgiftslämnarna var präster och även befallningsmän, vilkas språk säkerligen var färgat av ortens (prästerna tjänstgjorde
ju i regel i födelsestiftet). Fördelningen är (i sakord, inklusive
ända "yttersta delen'):
-en
-e
-an
-a
7
43
5
83
Uppland
9
2
12
27
Västmanland
48
62
22
61
Södermanland
12
34
3
5
Västergötland
5
17
5
östergötland
5 Wessén 155 ff., Widmark 24 och där cit. litt.; G. Holm och Widmark hävdar med rätta, att skrivningen -an väsentligen är ljudtrogen. Den möter redan i Stockholms jordeböcker, breddan,
bodhan, lengdan, jordhan, hel/han etc., t.ex. 88, 122, 192, 195,
202 (1443-62), i Gustav Vasas brev, ullan, el//wann, re/fztan,
feijdan, sidan 5: 166, 10: 297, 11: 51, 343, 350 (1528-37) och i
Stockholms tänkeböcker, begre/ningan, saakan, handan, bönan,
alnan, grinnan 1619: 174, 182, 209, 222, 234, 329. Att den vid
16004:s början var vanlig vid svenska hovet antyds av att den
baltiske adelsmannen Conrad von Falkenberg, som i sin ungdom
tjänstgjorde där men av brev att döma (AO II: 11: 546 ff.) var
obesvärad av svensk skrifttradition, alltid skriver plåttan, Elvan,
verdan, vrachtan 'frakten' etc., sannolikt omgivningens tal.
7 Dialektgeografiskt sammanfaller böjningen haga, -en delvis dels
med områden där best. form av starka subst. gärna har grav
accent, dels med sådana där -en bevarats i best. form av starka
femininer (Hesselman 1905:40 f., 44 f., 1911: 147 ff., 1948: 117
(jfr Modéer 1957: 23 ff.), Törnquist 1953: 2: 132 och gränslinje 7
på Kruuses översiktskarta i Uppland 2). Båda dessa drag måste
ha gynnat -en i svaga maskuliner. Det förra bör ha skapat
osäkerhet om ordets form i best. sing.: stjälk(e), kott(e), kugg(e),
vant(e), hasp(e), tott(e) etc.
8 Genom d-bortfallet kom mask. subst. på -nad att i tal ansluta
sig till abstrakterna på -a (t.ex. wyrdna följt av wäta, wånda
i Schroderus Dict. quadr. 17; jfr Isaacsson 121 f.). 1 tal sammanföll måne/-a och månad (Schroderus 9: Mcina e 'mensis, luna')
i en böjning måna/-e, månanl-(e)n, månar (jfr "såg ut som en
half-månad" Linné 1741 dagbok 224, "fullmånaden .. skymdes
af de tjocka molnen" Arstafrun 27.11.1822). 1 poesi hade
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måna(n) 'luna' stark ställning, i tal mån 'månen'; i facklitteratur som VAH bemödar man sig att upprätthålla skillnaden
måne(n): månad(en).
9 Hos Ehrenadler har jag antecknat skugge åtta ggr, hos fru
Nordenflycht fem (1 151, 164, 175, 410, II 345, alla i nom.),
hos Bellman två (3: 14, 9: 76), överallt i bet. 'skuggbild, vålnad',
gentemot skugga hos E. elva ggr, hos N. omkr, femtio, hos B.
över hundra, i skilda betydelser och kasus. Likaså ande, -ar om
andeväsen (jfr Kellgrens utmärkta ordboksartikel 5: 1: 101 ff.),
anda i ordets alla betydelser. Jfr Sahlstedt och Weste vålne
'umbra; fantöme' (Weste dock: "bättre vålnad").
10 Jfr Tegnér 174, Hesselman 1931: 211, Wessén 172.
11 Tidigast är blome, redan i Siälinna Thröst (hs omkr. 1400) böjt
bloma, -o, -or, trol. under inflytande från ty.; se vidare Söderwall och SAOB. Hesselman uppmärksammar typen släda, -or
(1931: 213 not) men synes mig underskatta dess frekvens. Den är
känd från uppl. dial. (Isaacsson 110, 121), och i 1600- och 17004:s
bröllopsdikter (utg. av Hesselman) möter t.ex. bullå .. i nr 13,
na/lå, kiärnå nr 42, Hwasslån nr 66, Buka/lå nr 74, skallå nr 78,
nä/wo nr 69, som alltså anslutits till fem. som lyckå, qwinnå,
waggån (t.ex. nr 42; om -å se Hesselman 1905: 17). Också best.
form på -a, som strupa nr 69, nä/wa nr 97 'strupen, näven'.
12 von Hoorn 1967: 98, Acrel 1759: 3, 89, 128 etc., Bäck VHA 1749:
212.
13 KB Eng. C VI, 1: 22, "Löjelige Fröknar", stenc. utg. av Paul
Rune 1965. Handskriften nämns av J. Nordström Samlaren
1918: 143, som gissar att Columbus är översättaren; tanken avvisas med rätta av Rune.
14 Rosenhane 27, 60, 82, 93; Rålamb 8: 20, 13: 20, 69, 96, 97, 100,
115, 14: 8, 19; von Hoorn 1697: 39, 87, 200, 1715:6, 11, 55, 87,
89, 1723: Företal 4a, 167; Triewald 1735: 245, 290, VAH 173940: 316, 374, 1745: 137, 259, 1746: 266; Linné 1741 dagbok 160,
1741: 262, 1747: 32, 62, 1749: 49, 50, 344, VAH 1739-40: 420,
1750: 180.
15 Jfr Mostran i en Gyllenborgssatir (Våra försök 3: 85, 1756), som
nog hör hemma i skämtsamt umgängesspråk, med "tiocka
mostran" i Magnus Stenbocks brev (2: 82, 83, 93); Gyllenborgs
vadan 'vaden' ib. 3: 71 hör ej hit (obest. form vada, Lindblad
156). Sven Hofs uppgift att -an för -en utmärkt den uppländske
talarten är visserligen så sen som 1772 men kan bygga på intryck från hans informatorstid i denna miljö på 1740-talet (jfr
också Widmark 24). Det äldsta säkra ex. jag mött på synkoperad
best. form i fem, är Polhems "så mycket Sohlu gijr" (brev s.
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127, 1717); SAOB:s grind 1552 är ortnamn, om Runius skåln
(1712) se Hesselman 1911: 111.
16 Några sifferuppgifter (jfr dock not 3 - märk t.ex. att av Dalins
16 -an, -a-former i vänstra tabellen 6 är magan, 9 maga):
kroppsdelar o. lokaler
-an
Warg
6
Acrel
6
Dalin
6
6
Linné
1
Bellman
därav egh
Ehrenswärd 2

-en

15
23
32
179
77
12
51

-a
2
9
10
45
8
3
5

-e

1
7
119
13
2
29

övriga konkreter,
ej ämnesnamn
-a
-an
-en
10
27
15
4
11
6
4
7
9
31
30
5
52
12
9
12
6
1
7
14
11

-e
13
2
14
35
24
6
13

Siffrorna för Acrel bygger på Chirurgiske händelser 1759 och
hans uppsatser i VAH, för Dalin på Hesselmans uppgifter i inledningen till Argus (3: CXIff.) och Sven G. Hanssons prosaurval utom Argusartiklarna (alltså enbart prosa), för Linné på
de tre tryckta resebeskrivningarna 1741, 1747, 1749, för Bellman
SU 1-10, M. Hellquists utgåvor av originalmanuskript samt de
egenhändiga Bacchi ordenmanuskripten Vf 11 och Vf 20 (rimord
och meterbundna former som skailn ej medräknade). För Bellman meddelar jag också särskilt siffrorna för formerna i egenhändiga manuskript, närmast som en kontroll på att de skiftande traderingsvägarna inte gjort övriga texter otillförlitliga.
17 Eftersom a-former av individuella konkreter var sällsynta i samtida vitterhet, även i rim, men fanns i bibelspråket, ålderdomlig
litteratur och vardagligt Stockholmstal bör de Bellmanska skalla,
pinna, spada, bulla etc, ha brutit sig i olika nyanser av talspråklighet, pastisch och parodi mot den konventionella dikten.
Hos Wallenberg är a-former i vardagskonkreter påfallande
vanliga (Afzelius SFSV XIII: 2: 151), trots att hans djäkne- och
informatorstid frånsett ett par Uppsalaterminer förflöt i götalandskapen. Det är svårt att bedöma i vilken mån de var naturliga i hans egen regionala sociolekt och i vilken mån de var mer
eller mindre medvetna, framförallt i den stilglada "Min son på
galejan" (1769-71) - former som kulla 'kulle' och (Hopps)uddan skulle knappast ens en uppsvensk litterärt medveten 23åring avsiktslöst ta i pennan vid denna tid. Han kan ha lekt lite
med a-formerna, ibland kanske som ett skämt med den uppländska talarten, företrädd av t.ex. C. G. Ekeberg, kapten på

228

skeppet Finland, ibland kanske med en sidoblick på lätt föråldrad poesi (jfr övningarna i det vittra sällskapet Runio sacrum
i kap. 7) eller fackspråkliga rese- och ortsbeskrivningar, ibland
med bibelallusion, uppenbart i t.ex. "oxan som tröstar"(!) 1: 297
eller halvt omedvetet genom ordformer från bekanta bibelställen,
som bielka, loga, enris-klasa (wijn-klasa 4 Mos. 13: 24) utan
annan avsikt än att hålla en raljerande ton.
18 Rydelius bör ha varit bland åhörarna, när Swedberg 1718 "vti
Professorernas . . närvaro" offentligt försvarade sin Schibboleth
i Lund (Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning 568 f.). Biblisk
Qwinno-Spegel påbörjades av Petrus Hesselius, som var informator för Swedbergs barn och anses ha hjälpt honom i hans ordboksarbete. Det lär ha varit på Swedbergs uppmaning som Kolmodin fullbordade verket samtidigt som han lätt överarbetade
Hesselius parti. Båda var kyrkoherdar i Swedbergs Skarastift.
Se Rudin 262 ff. och Kolmodins företal.
19 Den fransk-svenska delen har stundom a-form av ord som i den
svensk-franska har -e, t.ex. "brosse .. kläd-borsta, gerbe
kärfwa, acheville .. nagla". Att a-formerna i alla här nämnda
lexikon är vanligast i de partier där svenska är målspråket kan
nog tolkas så att författarna i princip har varit mer obesvärade
när de översatt främmande ord och fraser än när de formgivit
de svenska uppslagsorden; i den senare situationen har de ofta
varit bundna dels av förlagor, dels av språkriktighets- och konsekvenskrav.
Hur litet hembydgens språkvanor betytt vid val av svensk
uppslagsform kan illustreras av att ingen 1700-talslexikograf har
så stor andel av mask. uppslagsord på -a som sydsvensken Spegel
(1712), ingen så många på -e som Dalabergslagssönerna Swedberg och Schuize (förf. t. Svensk ordbok, färdig 1755, hs i
SAOB:s redaktion; Lindroth 772 ff; Wahlund 1972).
20 Det är egentligen häpnadsväckande att Sahlstedt inte låtsas om
Serenius 1741, som kom ut som självständigt lexikon, inte som
bihang, och som Serenius dedicerar till rikets ständer med anspråk på att "wara den förste, som bragt wårt Swenska språk
uti den ordning ,som det genom allmänt tryck tilförene icke
want". Man kan inte undgå att tänka på att Sahlstedt var lika
ivrig hatt som Serenius var mössa och att det var Sahlstedt som
(1769) av den hatt-dominerade Vetenskapsakademien fått uppdraget att bringa ordning i det svenska språket.
Att Sahlstedt inte nämner Ihres Glossarium Suiogothicum
1769 är mindre egendomligt - det hade ett helt annat och för
Sahlstedt obegripligt syfte. Om motsättningarna mellan å ena
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sidan Sahlstedt och Vetenskapsakademien (särskilt von Höpken
och Wargentin), å andra sidan Serenius och Ihre se Alvin 181 ff.,
Grape 1: 122 not, 124, 222 not, 242, 262 och Höpken 1 414 ff.,
419.
21 Utgångspunkten var kanske att humla 'humle' borde skyddas
från förväxling med insekten humla (att undvika homonymi var
en viktig målsättning för 17004:s språkvård), och sedan har
andra ämnesnamn följt med vid övergången till den nu stora
gruppen konkreter på -e.
22 Detta gäller litteraturen; G. Lindbiads slutsats (1919: 141) att
hos de flesta konkreter växlingarna -e, -a "på en gång upphöra
vid och påtagligen som en omedelbar följd av Sahlstedts framträdande (särsk. efter Ordb.)" stämmer inte med mina erfarenheter - jfr Hesselmans kritik (1931: 227). 1 ordböcker, grammatiker och språkdebatt satte ordboken givetvis sina spår (om kritiken av denna se Alvin 188 ff.). Så nämner Manderström i
företalet till sitt rimlexikon att han rådfrågat Sahlstedts ordbok,
men resultatet har här bl.a. blivit att han uppför både a- och
e-former vid subst. 'hwilkas genus ännu icke så allmänt är afgjort, såsom nä/wa och nä/we, timma och timme, kär/wan och
kär/wen, droppan och droppen - Sahlstedt torde ha ansett
genusfrågan avgjord.
23 Ändrade är (SS 3; jfr 10:) tanka 251, timman 169, månan(s) 195,
200, 258, 363, 397, 423, 1jan 387, medan åtankan, -as 168, 349,
eftertankan 241, (blods)droppa 149, 169, hafran 387 står kvar.
Jfr Ljunggren 1940: 87 och 1941: 7 f.
24 Svenska Akademien tycks före Rydqvist ha haft en ganska
generös inställning, se Rosenstein 12, 28 f., Leopold 190, Enberg 90 Anm. 3, 91 Anm. 1. - Ordlistans föreskrifter nådde
också ut genom den smålandsfödde lektorn vid högre lärarinneseminariet i Stockholm Nils Linders Regler och råd (2:a uppl.
1886 s. 95).
25 Förlag och tryckerier har utan tvivel spelat en viktig roll i
språkhistoria; se Hillman s. 259 ff. om Deleen, Svenska Akademiens boktryckare 180 1-29, och Molde om aktuella förhållanden (Språkvård 1966: 2).
26 Allén (1970) uppger 70 (halv)timme(n), 13 (halv)timma(n), jämnt
fördelade över tidningar och ämnessfärer. SAOL 1973 anger vid
sidan av timme "äv., särskilt skönlitt. timma", som säkerligen
avser typen midnattstimma, ödestimma (jfr 1874: "den böjda
formen timma, tillåtlig som rim, bör undvikas i prosa", och
1900, 1923, 1951: "ngn gång poetiskt timma"). Samma hävd som
timma, -ar har ända -ar (ena ändan, båda ändar; landsända, -ar),
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men böjningen godtogs inte 1874: "Ände (pl.-ar)

Gammal

böjd kasus qvarstår i vara, gå till ända; till den ändan .
"Landsände (pi. -ar)"; ända, landsända står som uppslagsform
1900, men utan plur.-ändelse, och först 1951 godkänns det
gamla uppsvenska ända -ar, som tycks vara det vanliga i skrift:
Allén upptar 17 (huvud-, lands-, tråd)ända(n), 7 (ytter)ände(n).
Linders enda ex. på -a, -ar är lusta och stadga; det förra är nu
starkt stilbundet, det senare torde i PI. heta stadgar, medan
stadgar är pi. tantum (så SAOL 1973). Alternativböjning erbjuder SAOL 1973 vid packe -ar, packa, -or, liksom vid binge 'hög,
hop', spjäle, katse; paradigmen torde hållas isär, regionalt och
individuellt. Annars är dubbelböjning förenad med betydelseskillnad.

Använda texter
(i ungefärlig kronologisk följd)

Handlingar rörande Helga Lekainens gille i Stockholm 1393-1528
utg. av 1. Collijn

Stockholms jordebok 1420-73, utg. av H. Hildebrand
Stockholms tänkeböcker 1474-1619, utg. av E. Hildebrand m.fl.
Konung Gustaf den Förstes registratur (endast 1521-1540), utg. av
V. G. Granlund
BUREUS, J., Sumlen, utg. av G. Klemming (Sv. L. Bih. 1)
Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, utg. av C. G. Styffe
m.fI., 1: 1-2, Axel Oxenstierna 1605-1624 (1652), II: 1 (Gustaf
II Adolf), 3 Gabriel, Oxenstierna, Per Brahe, 5 Jacob de la
Gardie, 6 Jo/ian Banér, 8 Gustaf Horn, Lennart Torstensson, 10

Gyllenluelm, 11 Carl Bonde, Conrad von Falckenberg
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Barnets språkliga kreativitet belyst av
exempel från ordböjning och ordbildning
Av Ragnhild Söderbergh

1 den stundom häftiga debatten om hur barnet lär sig sitt
första språk har två meningsriktningar kommit att stå
mot varandra: nativisterna, som ser språkförmågan som
medfödd och språket som något genetiskt betingat, och
environmentalisterna, som anser att barnets språkutveckung är helt beroende av miljön.
Något mindre tillspetsat skulle man kunna säga att environmentalisterna ser barnet som en varelse i en i huvudsak präglande miljö, i samvaro och samspel med pciverkande medmänniskor. 1 environmentalisternas teorier om
hur barnet lär sig språket kommer därför imitationen att
inta en framskjuten plats.
Nativisterna å andra sidan ser barnet som en aktiv
individ med en viss genetiskt betingad utrustning, som använder denna utrustning till att svara på miljön och pdverka den; en kreativ varelse som i samvaro och samspel
med omgivningen skapar sitt språk och förändrar sin
värld.
1 nativisternas modeller för hur barnet lär sig språket
är kreativiteten det centrala, en kreativitet som innebär
såväl återskapande som nyskapande.
Om man går till de barnspråksdata som samlats under de
sista decenniernas livliga forskningsverksamhet på området för att där finna svar på frågan om skapande eller
imitation, skall man finna, att bägge synsätten stöds av
fakta. Barnets språkinlärning framstår som resultat av ett
växelspel mellan individens kreativitet och omgivningens
påverkan. Svaret blir alltså inte ett antingen
eller utan
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ett både - och. Forskarna i allmänhet torde också mera
sällan inta en renodlat nativistisk eller environmentalistisk
ståndpunkt. Man är medveten om detta både - och. Det
egentliga problemet är att komma underfund med exakt
hur detta både - och fungerar, att skapa modeller som
klargör det komplicerade växelspelet.
Växelspelet mellan individens kreativitet och miljöns
påverkan framstår särskilt klart på ett område i språket:
morfologin, dvs. ordböjning och ordbildning. Detta gäller
både barnets språk och den vuxnes språk.
Under det allra primitivaste stadiet böjer barnen inte
alls orden: en tvååring säger i regel inte "Flickan tappar
bollen" utan "Icka appa boll" - utan ändelser. Någon
gång mellan 2 och 3 år börjar böjda former dyka upp. Till
en början använder barnet nästan enbart korrekta böjningsformer men så småningom kommer felen. Förklaringen till varför barnet först gör rätt och sedan fel är, att
de tidigaste, korrekta formerna är utantillärda, direkt
tagna ur vuxenspråket, imitationer, medan de senare är
egna nyskapelser. Under den första perioden, "imitationsperioden", använder barnet ibland böjda och ibland oböjda former. Men så småningom går det över till att alltid
böja. Och då händer det ofta, att barnet inte har någon
memorerad imitationsform att gripa till utan blir tvunget
att skapa en form själv. Hur går detta skapande till? Jo,
med ledning av sin kunskap om språket, sin egen databas,
sluter sig barnet till vissa böjningsregler, och tillämpar
dem. Ofta är det ett betydelsemässigt närstående ord, vars
böjning barnet redan behärskar, som får stå modell för
nyskapelsen. Ett exempel. En fyraårig pojke har fått ett
kort från sina föräldrar som är på resa i Finland. Han vill
berätta det här för en bekant och säger då "Mamma och
pappa är i Finland. Dom har skrivat ett kort till mig."
Pojken har aldrig hört vad skriva heter i förfluten tid,
men däremot kan han både rita och (har) ritat. (Nej men
titta så fint du har ritat!). Efter mönster av (har) ritat
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bildar han då (har) skrivat. Att det här kan vara en högst
medveten process från barnets sida visar ett exempel från
språkfilosofen och grammatikern Otto Jespersen, som i
sin bok BØrnesprog (1916) berättar om en fyraårig dansk
pojke, som skulle tala om att någon hade nickat till honom
och då använde imperfektformen "nak". Han blev omedelbart korrigerad: "nikkede" skulle man säga. Men pojken svarade då blixtsnabbt: "stikke-stak, nikke-nak".
Det mesta av barnets nyskapande ordböjning kommer
aldrig till vår kännedom, den sker i det fördolda. Anledningen är att nyskapelserna oftast blir korrekta, de följer
språkets regler och går därför obeaktade förbi. Lås oss ta
ännu ett exempel. En pojke får en påse med dockskåpsmöbler och tar upp den ena efter den andra och benämner
den: bord, stol, säng ... Så får han fatt i en pall och blir
tveksam. Han har inte sett en sådan möbel tidigare och
han vet inte vad den heter. En vuxen som sitter bredvid
säger då: "Det är en pall. Den skall dockan sitta på. En
pall är det." Pojken säger "pall", sätter dockan på pallen
och fortsätter sen att plocka upp nya möbler. Så hittar
han en pall till, sätter den bredvid den första och säger:
"Pall! Två pallar." Han har aldrig hört formen pallar,
men han böjer ändå rätt. Han bildar pallar till pall efter
mönster av stol: stolar.
Det är sålunda bara när barnets tidigare kunskaper om
språket får det att konstruera regler som leder till nybildningar som inte stämmer med vuxenspråket som vi blir
medvetna om att barnet gör något annat än imiterar. Jag
skall ge ytterligare ett par exempel på kreativ ordböjning
som resulterat i "språkfel" därför att barnet s.a.s. tillämpat fel regel. Jesper, 2 år 2 mån., upptäcker böcker på
soffan i stora rummet och säger: "Där bokar. Dom är där
bokar. Där bokar". Astrid, 4 år 9 mån., har träffat två
professorer, båda män, och talar dagen därpå om professöderna, en form som bildats till professor på samma
sätt som farbröderna till ordet farbror.
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När det gäller språkets grammatik, enkannerligen böjningarna, är vi ytterst konventionella, våra normer är oerhört starka. Vi tillåter i princip inga förändringar, inga
avvikelser från reglerna. Kanske är detta ett slags språklig
självbevarelsedrift; det skulle bli kaos om grammatiken
hela tiden förändrades, vi skulle efter en tid inte längre
kunna meddela oss entydigt med varandra. Ett lustigt
exempel på hur vi slår vakt om just språkets formsystem
är den riksspråkstalandes misstänksamhet mot dialektala
grammatiska egenheter. Vi finner oss möjligen i ett dialektalt uttal - som t.o.m. i vissa fall kan uppfattas som pittoreskt eller rentav vackert - men ett han som objekt eller
ett gråt som imperfekt stämplas obönhörligt som obildat,
okunnigt. Också barns grammatiska avvikelser bemöts
ytterst restriktivt. De tolereras möjligen i de lägsta åldrarna, men ju närmre skolåldern barnen kommer, desto
större irritation väcker grammatiska "fel". Barnen får
sannerligen inte några rosor för språklig kreativitet när de
säger gådde, stådde och skärde, musar och tångar.
När det gäller ordförrådet ligger det emellertid till på
ett annat sätt. Språket måste hela tiden tillföras nya ord
för att svara mot den sig ständigt förändrande verkligheten
med nya ting, företeelser och begrepp. Detta löser vi genom lån och genom nybildning. Vi nybildar genom att på
olika sätt kombinera de minsta betydelsebärande enheterna i språket - morfemen. Rotmorfem kombineras till
sammansättningar, ändelsemorfem kombineras med rotmorfem till avledningar. Behovet av nya ord finns på livets
alla områden, men särskilt starkt kanske hos reklamfolk
och diktare. En annan grupp som ofta saknar ord för vad
de vill uttrycka är barnen, som håller på att lära sig språket. Så snart de har ett tillräckligt stort ordförråd för att
kunna få fatt på de regler som gäller för nybildning av
ord, så löser de sitt ordbristdilemma genom att göra nykombinationer av det språkgods de redan har. Här visar
barnen en fantasirikedom, originalitet och uttryckskraft
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som väl kan mäta sig med de mest avancerade professionella språkkonstnärers. Eftersom det är legitimt att skapa
nya ord visar vi oss här något mer uppskattande inför barnets prestationer än när det gäller grammatiska nybildningar. 1 grammatiken tolereras bara den kreativitet som
leder till återskapande av redan existerande ordformer,
när det gäller ordbildning däremot tillåts även nyskapande.
En annan sak är, att barnens nyord sällan blir särskilt
långlivade, eftersom det oftast redan finns konventionellt
accepterade motsvarigheter i språket.
Låt oss ta några exempel på nyord i svenskt barnspråk och
undersöka dem!
Liksom i vuxenspråket är de sammansatta substantiven
vanligast bland nybildningarna. Ibland kan det bakomliggande mönstret vara mycket tydligt, som när Jesper (2.6)'
kör med en mjölkbil och sedan väljer ut ytterligare tre
bilar och säger: "En film jölksbil. Och yoghurtsbil. Vanligmjölksbil också." Eller när Jenny (3.2) slänger in en dockmössa i ett av rummen i dockhuset och säger: "Jag tycker
att det här måste vara klädrummet." Eller då samma
flicka (3.3) tar en blågrön lös kakelvägg med vidhängande
tvättställ och placerar den framför dörren till dockskåpets
kök, som har grönblå väggar, och förklarar: "Och den får
sitta i blårummet, för att den här är ju blå, och då passar
det till att den sitter här."
1 dessa tre exempel är det förleden som har varierats
inom en redan etablerad sammansättningstyp med viss
efterled (-bil, -rum). En speciell typ av förledsvariation,
som kan resultera i nybildningar som fyller verkliga luckor
i språkets lexikon, är när förleden utbyts mot sin antonym
("motsatsord"). Jenny (3.3) tar ett toalettbord med spegel
ur dockskåpet och säger: "Det är riktigglas" (mots. låtsasVid varje exempel anges barnets ålder på detta sätt, i år och
månader.
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glas). Astrid (4.0) vill bläddra tillbaka i en bok och titta på
något man läst tidigare: "Jag ska bara titta i efterväg"
(mots. i förväg). En än mer sofistikerad motsatsbildning
skapas av den 5-åring som lyssnar på en grammofonskiva
där vuxna och barn omväxlande sjunger och konstaterar,

att nu är det en "vuxenmänniskoröst".
Stundom är de nysammansatta substantiven uttryck för
ett verkligt omedelbart ordbehov: barnet står där och måste
kunna beteckna ett ting eller en företeelse. 1 sådana fall
kan barnet åstadkomma beskrivande sammansättningar
där bägge lederna är medvetet valda på grund av viss likhet med eller association till tinget eller företeelsen. Sådana nyskapelser är soffgunga (3.0) som beteckning för
hammock, lämningstabell (5.1) för boardingpass och elddan (2.11) som ersättning för det alltför krångliga Valborgsmässoafton.
Än mer fantasifulla, flerledade sammansättningar, där
de betydelsetunga morfemen i en ordsammansättning eller
fras plockats ut och fogats ihop till ett substantiv, finner
vi i exempel som stol-slag-emot (3.9) - rött märke på tapet
där en röd stol slagit emot, eller "Nu är det gun g-tas-framtid" (5.0) yttrat den första varma veckan i juni månad.
Att man med nya ord skenbart kan skapa nya begrepp,
utan att verkligheten därför förändras ett spår, är inte en
fint som vi kloka vuxna har monopol på - när vi t.ex.
kallar städerskan för lokalvårdare eller vatten och bröd
i fängelser för diet föreskrifter. När Astrid (3.8) lekte med
en dockmamma och en dockbaby och placerade dem i en
bil, där mamman-föraren körde bilen med ena handen
och höll i sitt barn med den andra, fick hon förebråelser:
Man får aldrig köra bil med en hand. Hon löste blixtsnabbt problemet med repliken: "Men det är en enhandsbil".
Nybildade sammansatta adjektiv är mer sällsynta. Som
exempel kan nämnas: "Jag är alldeles tät i min ena näsa
(dvs. näsborre). Så jag kan inte tala. Jag är näsdöv" (4.9)
9 - Språkform och spräknorm
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- jämför den känsla man har när det har slagit lock för
öronen - därav troligen associationen till "dövt". Långklippt hår (4.10). Den vildrasande Fil (4.11) - ett närmast
homeriskt klingande epitet använt om en något livlig och
lekfull hund.
Ej heller sammansatta verb som nyord är särskilt vanliga. Andromake (5.0) förklarar för sin mamma: "Mamma,
jag pratar med buskarna, men jag pratar inte högt, jag
tänk pratar."
Däremot är avledda verb mer vanliga. 1 regel är det
fråga om substantiv som helt enkelt förvandlas till verb
genom att man lägger till ändelsen -a. Mönstren är ofta
klara och tydliga. Med cykla, bila, skida m.fl. som förebilder skapas tefata, kälka, gun ghästa och båta (3.6-4.6).
"Där är en som skriker och också vill bräda." (5.5) gunga på gungbräda. Fler exempel på substantivavledda
verb: bomulla (3.9) - torka med bomull; jfr kamma,
borsta, temperatura (3.9) - ta temperaturen på, klora
(5.0) - på lek böja fingrarna till klor. Vidare: jaa (3.9) säga ja, "Varför brådskas du så mycket?" (4.10), "Titta,
du har felat dig!" (5.5) - gjort fel.
Avledda adjektiv förekommer relativt ofta, särskilt bildningar med det även i vuxenspråket produktiva suffixet
-hg. "Sockor är så herrligt" (3.11). "Nu e jag häst. Då
måste jag ställa mig på ett hästligt sätt" (4.11). Tala "med
pojkhiglflicklig röst".
Klara och tydliga förebilder har "skriksamma barn"
(4.6) - jfr bullersamma, pratsamma, "Bebear e alltid så
roliga och leksamma av sig" (4.1) - jfr hjälpsam, arbetsam, tacksam, "Jag är penniös" (4.9). Mer originellt är det
particip som bildats till sammansättningen skyltfönster i
exemplet "Jag har sett tomtar - men det var skyltfönstrade tomtar" (4.6).
Avledda substantiv är i jämförelse med sammansättningarna mer sparsamt förekommande. Skidare (3.8) för
skidåkare och tvånamnare resp. trenamnare (4.9) om per242

son med två resp. tre förnamn ansluter sig till de många
personorden på -are. Avledningar med mindre klara förebilder är etting (3.5) - om minsta byggklossen i Lego,
prating (3.6) - om replik i bok, "Det är snörsel på skorna" (4.5).
Att nybildningar av det här slaget inte behöver vara
omedvetna, på ljud- och betydelseassociationer byggande
skapelser utan kan vara resultatet av medveten språklig
reflexion, där barnet gjort klart för sig ändelsernas semantiska funktion, därpå tyder den här lilla berättelsen
av en 4 1/2 -åring: "Jag lekte att jag satt i Dåliga fisken
(namn på fantasifartyg) och där var det en bild på ett
kvinnligt spöke, det kallas ett spöka."
En speciell typ av substantiviska avledningar är de på
verb bildade kortavledningarna. 1 stället för att till verbet
lägga ändelser som -(n)ing eller -ande, kapar man helt
enkelt verbändelsen och låter rotmorfemet göra tjänst som
substantiv. Den här ordbildningstypen är gammal i svenskan, men har blivit allt vanligare under senare år - den
är kort och bekväm. 1 stället för löneförhöjning, talar man
om lönelyft, byggnadstillstånd har blivit bygglov. Några
barnspråksexempel följer här: "Jag niger djupa nig" (3.9).
"Vill du höra på läset" (3.8) - dvs, min läsning, när jag
läser. "Jag måste tänka ut mitt tänk" (4.2). En självständig
5-åring vill inte ha samma åsikter som sin kusin och protesterar: "Det är bara Annas tyck. Jag vill inte ha Annas
tyck. Jag vill ha mitt tyck." Astrid (3.10) vägrar att lägga
sig, hon skall först döpa sin docka. Mot argumentet att
detta skulle ta alltför lång tid replikerar hon: "Men det
skall bli snabbdöp".
En i svenskan populär ordbildningstyp är den s.k. avledda sammansättningen, som är en kombination av på en
gång sammansättning och avledning - till en ordfogning
bestående av ett verb med efterföljande bestämning bildar
man sålunda ett ord genom att sätta bestämningen före
verbet och foga en avledningsändelse till verbet. Till
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"knacka på dörrar" bildar man på detta sätt dörrknackare
(för att beteckna en något suspekt försäljare eller tiggare
som går från dörr till dörr). Också i barnspråk finner man
avledda sammansättningar. Några exempel. "Du slösar så
med dina tvålar. Du är en riktig tvålsiösare" (3.8). Ekorrpassare (4.1) - om en som står vakt vid en nybakad tårta
i ett fönster för att ekorrarna inte skall ta den. Bussklivpdare (5.5). Fortkrypingar (4.11) - om insekter som kryper fort.
Väskfastsätt (4.5) - om pakethållare - till "sätta fast
väsk(an)". "Varför blev det inget av med alltidboendet?
Lotta skulle ju bo hos tant Berg alltid!" (3.8). "E du arg?
Varför låter du så där fortpratande?" (4.10). Avtakat hus
(4.5) - om legohus utan tak. "Det är en utbildad gumma
i en fontän" (4.5) - som förklaring till en egen teckning
föreställande fontän med kvinnoskuiptur. Denna lite kuriösa användning av "utbildad", i betydelsen "utställd
som bild" belyses ytterligare av ett yttrande av samma
barn, som ett år senare säger "Fyra är bildade på bilden".
Vissa ord förbrukas fort och måste därför snabbt ersättas av nya - detta gäller särskilt känsloladdade ord,
och hit hör sådana som innehåller förstärkande förleder.
Urkul, dödskul, stenkul ... Förstärkande förleder hämtar
man bl.a. från sammansättningar som ursprungligen är
liknelser: dödsbiek, stenhård, jättestor. Förlederna blir
emellertid snabbt produktiva, och lika snabbt förlorar de
i uttrycksfullhet genom att fogas till ord med vilka de har
föga associativt samband: jättesvår, jättelätt, jätteliten
kvarstår slutligen bara en allmänt förstärkande betydelse.
Också i barnspråket möter vi förstärkande förleder av den
här typen. Ismörkt, isvarmt (4.6). Kolhett (4.5) - jfr kolmörkt, (det) kolvåt(a fönstret) (4.11). "Mjölken smakar
proppilla" (4.11) - jfr proppmätt.
Det tycks som om exemplen på kreativ ordbildning i
barnspråk vore vanligast mellan 3 och 5 års ålder. En förklaring till detta kan vara att kreativiteten hänger samman
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med språktillägnandet. Så länge barnet är inne i sitt mest
intensiva språktillägnande, så länge bygger det vidare på
sitt språk genom att skapa nytt. Men allteftersom barnet
når en behärskning av omgivningens språk som täcker
dess omedelbara behov avtar nyskapandet. Detta kan dock
inte vara hela förklaringen. Man har också i barnets bildskapande kunnat iaktta en minskande kreativitet och
originalitet ungefär vid skolstarten. Skolans normerande
och kontrollerande inflytande får nog ses som en bidragande orsak till minskad kreativitet: man sätts att kopiera,
att producera på förhand formulerade svar på (ofta helt
ointressanta och irrelevanta) frågor, pedagogiska frågor
som ställs med svaret som utgångspunkt i kunskapskontrollerande syfte; att kryssa för i rutor och stryka under;
att lösa ett otal på varandra följande lika uppgifter som sedan principen en gång upptäckts - kan klaras mekaniskt med ett minimum av uppmärksamhet.
Dock finns barndomens kreativa förmåga kvar, slumrande men stark. 1 språket kan den åter sätta spår, suggerera oss i en smart reklamtext och fascinera oss eller
bringa oss till eftertanke i en dikt av Harry Martinson
eller Sten Hagliden.
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Några iakttagelser om svenskt lagspråk
i Finland
Av Carl-Eric Thors

Enligt Finlands regeringsform av 1919 är landets officiella
språk finska och svenska. Detta kommer bl.a. till uttryck
genom att lagar och förordningar publiceras på båda
dessa språk.
När Finland 1809 blev ett autonomt storfurstendöme
under rysk överhöghet, förblev lagar från landets tid som
en del av Sverige gällande, t.ex. RF 1772 och Föreningsoch säkerhetsakten 1789 och, framför allt, 1734 års lag.
Traditionen från äldre svenskt lagspråk var därför levande
i Finland.
Efter det att folkrepresentationen, kallad lantdag, börjat
samlas till regelbundna sessioner fr.o.m. 1863, kom nya
lagar och förordningar till i allt större utsträckning. Visserligen publicerades de redan under senare delen av
1800-talet på både svenska och finska, men man får räkna
med att de koncipierades på svenska ett gott stycke in på
1900-talet. Situationen förändrades sedan landet blivit
självständigt 1917. De svenska lagtexterna i Finland har
fr.o.m. 1920-talet oftast varit översättningar. Numera är
högre finskspråkiga jurister inte längre så hemmastadda
i svenskt lagspråk som många var ännu under republikens
första tid.
Den roll som översättarna spelar har därför kommit att
bli allt större. - Det finns emellertid lagar i Finland som
inte har tillkommit på det sätt som här beskrivits. Icke så
få lagar är samnordiska, i större och mindre utsträckning.
För dem måste man räkna med att den svenska versionen
har utformats i Sverige och bearbetats i Finland.
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Jag har genomgått material ur följande lagar: lagen om
förmynderskap 1898, lagen om barn utom äktenskap
1922, äktenskapsiagen 1929, Ärvdabalken 1965, lagen om
faderskap 1975 och lagen angående ändring av lagen om
riksdagsmannaval 1975.1 Det är som synes mest texter rörande familjerätt och arvsrätt som har genomgåtts. En av
de nämnda lagarna har nära samband med en motsvarande lag i Sverige. Finlands ärvdabalk 1965 är till stora
delar mycket lik Sveriges ärvdabalk 1958; likheterna gäller
också språkdräkten.
Undersökningen gäller främst påfallande drag i ordförrådet, vissa hjälpverb och verbformer (presens konjunktiv, skall, må och bör samt få) samt verbalsubstantiv
på -ande.
Ålderdomligheter i ordförrådet påträffas främst i de
äldre texterna: LF, LUÄ och ÄktL. Sålunda brukas i LF
1898 inte sällan hjälpverbet varda, t.ex. § 4 varde annan
i hans ställe ... utsedd. Samma lag har vanvettig 'sinnessjuk' (§ 19 Den vanvettig är ... varde förklarad myndig).
Karakteristiska för denna lag är konstruktioner som § 45
lände den föreskrift till efterrättelse, § 70 vare underkastadt den i 5 kap. omnämnda redovisning. LUÄ 1922 och
ÄktL 1929 använder verben råda och lägra om sexuellt
umgänge: LUÄ § 9 Kvinna, som utan äktenskap är rådd
med barn; ÄktL § 9 Har mannen lägrat sin trolovade.
1 ÄktL § 23 påträffas kunnig i betydelsen 'känd': samt att
omständighet ej är kunnig, som hindrade äktenskapet.
Ärvdabalken 1965 - f.ö. den enda moderna lag i Finland som bär ett namn på -baik - delar åtskilliga arkaismer med Sveriges ÄB, t.ex. skyldemän (Om skyldemäns
arvsrätt, rubrik för kap. 2, liksom i SvÄB), vederlag (3: 3
liksom i SvÄB); dessutom finns avvittring (3: 6, motsvarande bodelning i Sverige). En detaljerad jämförelse melFör dessa används här nedan förkortningarna LF, LUÄ, ÄktL,
ÄB, LFad och LR.
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ian den rikssvenska och den finlandssvenska texten skulle
kunna visa intressanta olikheter, ibland av den arten att
Sveriges ÄB har en arkaism, som icke upptagits i den
finländska lagen. En påfallande arkaism i Sveriges ÄB
utan motsvarighet i den finländska lagen må dock omnämnas. Den svenska texten har i kap. 11 § 2 uttrycket
Legat skall utgå av oskif to, men i den finländska lagen
används uttrycket av oskiftat bo.
1 de äldre texterna förekommer, naturligt nog, ålderdomliga konjunktioner, t.ex. där 'om' (LF Enahanda rätt
hafve den omyndige sjelf, der han nödig insikt eger).
Verbalsubstantiv synes, överraskande nog, vara särskilt
vanliga i en så ny lag som LR 1975. 1 § 43 a i denna lag
finns följande praktexempel på en substantivmättad sats:
Angående behandling och avgörande av valmansföreningars ansökningar om offentliggörande av kandidatlistor och angående anmälningar om bildande av gemensam lista i valkretscentralnämnd gäller i tillämpliga delar
vad om behandling och avgörande av ansökan om offentliggörande av partis kandidatlista och anmälan om valförbund är stadgat. (Inför sådana satser känner man osökt
den finskspråkiga textens inflytande - verbalsubstantiv är
mycket karakteristiska i finsk sakprosa, och finsk juridisk
stil har en myckenhet av dem.)
Stildraget är naturligtvis inte ovanligt i de äldre texterna, t.ex. LF § 2 föreskrif va densammas förenande med
annan kommun, ibid. § 20 Fråga om vanvettigs förklarande för omyndig må väckas; LUÄ § 9 Vid underhållsbidragets fastställande skall hänsyn tagas; ÄktL § 8 orsakas
trolovnings brytande av giltig anledning; ibid. § 49 de ut-

gifter ... vilkas ombesörjande ankommer på den sistnämnda. 1 Ärvdabalken finns stundom intressanta olikheter vid konstruktioner med genitiv + verb alsubstantiv
mellan den svenska och den finländska lagen, och det
händer att den svenska lagen har en genitivkonstruktion
som ändrats i den finländska: 10: 5 Sv den ordning som
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gäller för testamentes upprättande, Fi för upprättande av
testamente. (1 10: 6 har bägge lagarna uttrycket vad om
upprättande av testamente är stadgat.) Ett annat fall är
ÄB 11, vars kapitelrubrik i Sv lyder Om testamentes tolkning, i Fi Om tolkning av testamente.
Bruket av modala hjälpverb och konjunktiv kan betraktas som ett centralt språkdrag i en lag. Viktiga iakttagelser om detta i nutida lagspråk i Sverige har gjorts av
Sven Benson ("En studie i brottsbalkens språk", ANF 83,
och "En studie i grundlagspropositionens språk", ANF
89).
1 LF 1898 spelar konjunktiverna en dominerande roll;
konjunktiv presens är framför allt vanlig i huvudsats efter
villkorsbisats, t.ex. § 63 Vill ej den, som bör, afgifva redovisning, varde dertill vid vite . .. förpligtad. (1 de avsnitt
av LF som fortfarande gäller förekommer över 80 fall av
presens konjunktiv. Härmed kan jämföras att skall finns
i ett trettiotal fall, må i ungefär 25 fall och bör i ett halvt
dussin fall.) Påfallande är bruket av äga i presens konjunktiv, t.ex. § 66 Skall viss egendom... vårdas.., då ege
rätten... förordna god man att den vård handha fva. Skall
brukas främst i huvudsatser, må kanske särskilt i tilläggsbestämmelser, t.ex. § 2 Kommun må likväl med annan
kommun förenas till ett förmyndarenämndsområde
Också bör synes höra hemma i tilläggsbestämmelser. Villkor uttrycks normalt med frågeformad konditionalsats.
1 LUÄ 1922 är konjunktiven likaså frekvent (c. 15 fall),
skall är dock vanligare. Bör är påfallande vanligt (9 fall).
Den frågeformade konditionalsatsen är inte lika dominerande som i LF: jämte den förekommer satser med därest
(t.ex. § 39) och med där (t.ex. § 9) samt med om (§ 12).
Bör förekommer även i satser som måste anses vara av
särskild vikt (t.ex. § 17 Kvinna, som är havande med barn
utom äktenskap, bör i god tid före nedkomsten anmäla
sitt tillstånd. Eftersom bör även i finländsk svenska ofta
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har nyansen "det rekommenderas att" är bruket i ett lagställe som detta något förvånande.
1 Äktenskapslagen 1929 är förhållandena likartade som
i de äldre lagarna. Presens konjunktiv är mycket frekvent,
må står någon gång i en tilläggsbestämmelse: § 32 dock
må hon, om hon det önskar... bära det namn hon såsom
ogift hade. 1 ÄktL brukas i nekande uttryck må icke, liksom i de äldre lagarna.
1 Ärvdabalken 1965 är som nämnt många stadganden
lika eller nästan lika lydande med motsvarande i Sveriges
ÄB 1958. Här och där framträder dock smärre olikheter
i modaluttryck. Sålunda har Sv ÄB 1: 1 dock må barn
taga arv, FiÄB däremot tage dock arv. 1 2: 2 har Sv mdikativ: taga arvlåtarens fader och moder hälften var, Fi
konjunktiv: tage. En intressant kontrast finns 19: 3. Sv har
där Särskilt avseende skall fästa, Fi 19: 4 bör ägnas. Konjunktiv presens är något vanligare i Fi än i Sv (jfr
t.ex. 20: 10). Frasen lag vare samma i Fi 21: 14 svarar mot
Sv Samma lag vare.
Konjunktiven är, även i Fi ÄB, mycket ovanligare än
i de äldre lagarna. 1 stället brukas ofta presens indikativ
eller uttryck med skall. Må står i synnerhet i tilläggsbestämmelser såsom 19: 9 Dylik anmälan må göras jämväl
av den, vars rätt är beroende av boutredningen. Ett språkdrag som lever med oförminskad livskraft i ÄB är den
frågeformade konditionalsatsen.
Denna satstyp är fortfarande vanlig i den yngsta lagen,
LFad 1975. Modalitetsuttrycken är däremot annorlunda
än i de äldre lagarna. Främst fäster man sig vid de nekande preceptiva uttrycken. 1 de lagar som hittills har behandlats heter det må icke. Faderskapsiagen har däremot
får icke, t.ex. § 8 Barnatillsyningsman får icke inleda eller
fortsätta faderskapsutredning mot moderns vilja. Även
kan icke brukas som motsvarighet till må icke, t.ex. § 15
Faderskap kan icke erkännas före barnets födelse.
Men också uttrycken för positiv preceptiv modalitet är
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ändrade i LFad. Konjunktiv förekommer inte alls, inte
heller må. 1 stället för dessa bägge uttryckstyper står kan,
äger rätt eller får, t.ex. § 8 Faderskapsutredning får in-

ledas redan före barnets födelse, § 13 Socialnämnden kan
utan hinder av tidigare beslut bestämma, att..., § 24 Barnets moder äger rätt att företräda barnet.
Dessa nyheter beror på inflytande från den bekanta
promemorian "Språket i lagar och andra författningar",
efter vad jag hört från sakkunnigt juristhåll. De som bär
ansvaret för de finländska lagarnas svenska språkdräkt,
skriver numera helt enkelt inte må, när preceptiv betydelse avses.
De strödda iakttagelserna ovan visar att det svenska
lagspråkets utveckling i Finland och dess nuvarande skick
är värda närmare undersökningar.
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Korsord och substantiv
Av Margareta Westman

När man bedriver språkvård, dvs. medvetet försöker förbättra språkbruket eller språksystemet (jfr Molde 1975,
s. 15 ff.) måste man basera sina åtgärder på någon sorts
kunskap. Å ena sidan finns då de grundläggande utomspråkliga förhållandena av social natur som alltid måste
vägas in (se framför allt Dahlstedt 1976 och Teleman
1978), men enbart på samhälleliga förhållanden kan språkvård inte grundas - lika lite som den någonsin kan bortse
från sådana. Allt hänger ihop. Språkvården måste också
utgå från psykologiska och lingvistiska fakta. Och eftersom än så länge varken språkvetenskapen eller psykologin
eller socialvetenskaperna har klarlagt tillräckligt mycket
om språkets och språkbrukarnas villkor, så måste språkvårdaren utom vad vetenskapen vet också utnyttja sin personliga intuition och kunskap om språkets bruk och villkor. Eller som Einar Haugen har uttryckt det - språkvård
är det möjligas konst (1966, s. 16).
När vi språkvetare talar om språkbruket har vi en tydlig
tendens att med en viss puritansk inställning räkna bort
allt sådant bruk av språket som inte är helt allvarligt, dvs.
sådant som inte är avsett att förmedla information, påverka åhörare eller läsare, eller uttrycka känslor. Men det
råder ju ingen tvekan om att språket också används för
lek med sig självt. Vi kan nog räkna med att frågor om
ord och gåtor är någonting som förekommer och har förekommit i alla eller de flesta språkliga kulturer, naturligtvis
bland barn men också bland vuxna. Som exempel kan
nämnas Roger Browns redogörelser för The Original Word
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Game (kap. 6 i Words and Things, 1958), som i sin grundform består i att en vuxen använder ett ord några gånger,
varefter ett barn på försök använder ordet om nya företeelser, vilket den vuxne går med på eller avvisar. Ett
annat exempel presenteras av antropologen Peter Farb
som i boken Word Play (1973, s. 101) beskriver bl.a. afrikansk gåtgissning, som går så till att en person kommer
med "a cryptic descriptive statement" som lyssnaren skall
fundera på och hitta på ett svar till. Som exempel anförs
"Statement: Invisible—Reply: The wind" eller "Statement: Little things that de feet us.—Reply: Mosquitoes."
Ett tredje belägg för gåtornas betydelse kan man nog
finna i Elias Wesséns uppfattning om Rökstenens inskrift:
han menar att ristaren inte talar klarspråk utan anspelar
i kortfattade gåtlika formuleringar på sina vidsträckta
kunskaper (Wessén 1958, s. 63, s. 67-68).
Vad jag här tänkte diskutera lite grann är den i språkvetenskapliga kretsar inte sällan smått föraktade (ingen
litthänvisning) moderna form av ordgåtlek som korsord
utgör. Jag tror att det kan vara mödan värt att se efter
hur språket utnyttjas i korsord: kunskap om vilka frågor
som ställs och vilka som inte får ställas kan kanske lära
oss något om språkets funktion.
Följande reflexioner grundar sig på studier av korsord
bl.a. i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vi, FiB kulturfront, Saxons veckotidning.
Korsord eller bildkryss eller vad de kallas består alltid
av två delar. Den ena är ett nät av tomma rutor och den
andra är en rad nyckelfraser eller bilder som skall ge ledningen för lösaren att fundera ut vad som skall stå i de
tomma rutorna. Allteftersom rutnätet fylls av ord får
lösaren viss hjälp att komma på de återstående sökta
orden.
Korsord är naturligtvis inte lingvistiskt "rena", dvs. helt
oberoende av den särskilda kultur och det samhälle de
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förekommer i. Sådant språk kan ju inte finnas och sådana
språklekar vore inte heller tänkbara. Påfallande är att
korsordskulturen inte varierar särskilt mycket mellan olika
svenska tidningar och tidskrifter. Bland de undersökta
korsorden är det visserligen i Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter som man tycks dra de kraftigaste växlarna på lösarnas kulturella och politiska orientering, men
i stort sett spelar man med ungefär samma kunskapsstoff.
Nästan alla korsord utnyttjar någon sorts traditionellt
bildningsgods, med biblisk, antik och svensk historia samt
litteraturhistoria. Det innebär nyckelfraser med lösningar
som de följande (i fortsättningen anges alltid nyckelfrasen
med små bokstäver i kursiv och lösningen med stora bokstäver): ort i lukas sjunde kapitel - NAIN; visar vägen ARIADNETRÅD; där skrevs historia - KNÄRED;
zolafigur - NANA. Även vanliga skolgeografiska kunskaper används, i synnerhet är ryska och italienska flodnamn omtyckta, t.ex. isvatten - OB; är strid om vdren P0 etc. Men även moderna organisationsnamn som KF,
LO, SCA utgör ganska ofta de sökta orden. Rent språkliga
traditioner utnyttjas i mängder av stående fraser och talesätt som bör ej köpas i säcken - GRISEN; är räka det?
- KLOK.
Intressantare från språklig synpunkt är hur frågorna
eller gåtorna formuleras. Det finns två i grunden olika sätt
att antyda lösningen på. Det ena är att formulera en gåta,
det andra är att ange nyckeln i en bild. Absolut vanligast
är de skrivna gåtorna och det är ju de som är språkligt
intressantast. Också här förekommer flera olika typer.
Men innan jag diskuterar sättet att leda lösaren in på lösningen, bör något sägas om vad det är för sorts ord som
utgör de sökta orden i korsord, hur ord av olika ordklasser
utnyttjas.
Vilka ord som helst kan förekomma i korsordslösningar,
men det är naturligtvis ord av de öppna ordklasserna, substantiv och adjektiv och verb, som förekommer mest.
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Formord efterfrågas ganska sällan. Jag räknade igenom
lösningarna till ett tiotal korsord från olika tidningar och
tidskrifter och fann följande frekvenser för ord av olika
ordklasser. Vid indelningen i ordklasser har jag i stort sett
följt Ulf Telemans Manual för grammatisk analys av talad
och skriven svenska. Förkortningar fick dock här utgöra
en egen grupp oavsett ordklass. Från de egentliga substantiven skildes egennamnen ut. Egennamnen kan då vara
personnamn, geografiska namn och övriga namn (t.ex.
tidningen SE och priset OSKAR). Verben har delats upp
i infinita och finita. Adjektiv (inklusive adverb på adjektiv + t) och particip har slagits ihop till en grupp och
vidare har övriga adverb, partiklar, prepositioner, räkneord, pronomen, interjektioner och konjunktioner lagits
ihop till gruppen formord. Frekvensområdena visas i
tabell 1.
Tabell 1
substantiv
egennamn
adj/ptcp
verb
infin
finita
förkortn.
formord

52-68 010
2-20 %
7-17 %
2-12 %
6
C
0— 90,1
1-100/o

sbst + egennamn 65-80 °1

infin + finita 3-14 %

Frekvensvariationer för olika ordklasser i lösningarna
till 10 olika korsord
Tydligt är att det är substantiv av olika typer som dominerar alldeles. Korsordens ordklassfrekvenser bör inte
jämföras med dem som återfinns i löpande text. De bör
snarare jämföras med frekvenser i ordböcker och lexikon.
En oskriven lag i korsord tycks nämligen vara att samma
ord inte får förekomma mer än en gång i varje korsord.
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Som jämförelse kan nämnas några resultat från Språkdata
i Göteborg. 1 sin undersökning av texter på ca en miljon
löpande ord fann man drygt sjuttiotusen olika ord. Dessa
fördelar sig på olika ordklasser enligt följande: substantiv
55,5 %, egennamn 15,5 %, adjektiv 10,5 %, verb 6,5 %,
utländska ord 3,8 %, adverb 3,3 °o etc. (telefonuppgift av
Sture Berg). Gränsdragningen mellan olika ordklasser är
inte exakt densamma som jag har gjort, men det är intressant att proportionerna ändå blir så lika.
Om man granskar flera korsord visar det sig snart att
vissa ord som är direkt sällsynta i vanlig tidningsprosa har
påfallande hög frekvens i korsord, t.ex. OR (ett kvalster),
NARE (tvärslå), TÖRE (torrved), ONA (isränna), SNES
(skyl), LOKA (bogträ), JALU (svartsjuk) etc. Att ord av
denna typ är så omhuldade beror nog framför allt på deras
ljudstruktur (och den därav beroende stavningen). De består av korta stavelser och saknar komplicerade och ovanliga konsonantsammanställningar. Det är säkerligen av
samma skäl som namn på italienska och ryska floder är
så omtyckta: DON, ARNO. Den här typen av ord är lätta
att foga in för att fylla ut korsordet.
Orden i en korsordslösning står normalt inte i något
slags innehållsligt samband med varandra. Varje ord står
ju för sig. Men som lösare kan man ofta iaktta att korsordsmakaren fått fonetiska associationer. Rent grafiskt är
orden ofta lika varandra, inte bara därför att flera ord
innehåller delvis samma rutor, dvs, bokstäver. Exempel på
detta ges i figuren på nästa sida.
Visserligen är språkets möjligheter att kombinera konsonanter begränsade, vilket låser korsordsmakaren. Men av
figuren framgår hur lika orden kan bli, oberoende av varandra. Där finns t.ex. både SKÖT och SKÖRT. Man kan
också observera att flera av orden i figuren oberoende av
varandra slutar på T.
Men det som från språklig synpunkt är mest spännande
med korsord är förhållandet mellan gåtans formulering
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eeeee
EEGEE
Eege

EGEEffi
eeffiffiffi
l
och det sökta ordet. Detta förhållande kan vara antingen
paradigmatiskt, dvs, det söks ett ersättningsord av något
slag, eller syntagmatiskt, dvs, det söks ett ord som kan
bilda en syntaktisk sekvens tillsammans med nyckelfrasen.
Vilken sorts förhållande som avses i det enskilda fallet kan
man inte vara säker på förrän gåtan är löst.
De paradigmatiska nyckelfraserna kan utgöras av a) en
ren synonym till lösningen t.ex. konvoj - ESKORT;
nyansen - TONEN; lätt setyr vid vinga fyr - PÅLANDSBRIS; vindar - SKELAR; helt igen - LAGAT;
med i tiden - AKTUELLA etc. eller av b) ett par av
synonymer, t.ex. ljusring och gods - GÅRD; not eller
vad - SKÖT; syffisans och nonchalans - HYBRIS etc.
eller av c) en negerad antonym, t.ex. ingen svensk säd HIRS; ej alls tam - SJÖVILD etc. eller av d) en hyponym till vilken söks ett mer specialiserat begrepp, t.ex.
sifferskif te - NYÅR; liten peng för en utsliten - ATP;
malörer för ingenjörer - FELRITNINGAR etc. eller av
e) en hypernym till vilken söks ett mer allmänt begrepp,
t.ex. lillbabs
ARTISTNAMN; emma - SITTMÖBEL;
vikare - SÄL etc.
De syntagmatiska frågorna är av flera olika slag. Den
vanligaste typen av syntagmatiskt förhållande är den där
nyckeifrasen är utformad som en sats eller ett satsfragment med inledande finit verb, dvs. fundamentplatsen är
tom. Satsen kan trots att den inleds med finit verb aldrig
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uttalas med frågeton och uppfattas som ja/nej-fråga. Den
saknar alltid något viktigt led, t.ex. subjektet:

skördas - LAGRAR
har en mild klocklik ton - CELESTA
skall kora segrarinnan - DAMFINAL
luktar gott - NARDUS
kommer för att höja sig - BAKLAST
Men det sökta ordet kan lika gärna vara objekt eller någon
annan nödvändig verbbestämning:

bör vi spara - OLJA
för lebeman - UTELIV
har du ersatt - NI
älskar sybarit - NJUTNINGAR
har en gammal skolfux - KATEDERVANA
BASER
går operationer ut från
går det bra att ha kuster på - SKARE
Om satsen är konstruerad med verb som vara eller bli, kan
det sökta ordet vara antingen subjekt eller predikatsfyllnad
och då utgöras av ett substantiv eller adjektiv (particip):

blir injicerade - SERA
SNORUNGE
blir väl snuten ibland
är betonad - IKTUSSTAVELSE
är kulformad - SFÄR
är ateist - OKYRKLIG
blev inte refuserad - UTGIVEN
är ju den som ställer upp - VILLIG
En fjärde typ av satsformad nyckeifras med tomt fundament är den som innehåller finit hjälpverb men saknar
huvudverb. Det sökta ordet är alltid en infinitiv (men
eftersom verb som brukar och kan också själva kan vara
huvudverb, kan sådana konstruktioner ibland leda till
substantiv):
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brukar fest föremål - HARANGERAS
kunde zorn - ETSA
skall ny upplaga - OMTRYCKAS
brukar sölkorv - SÅSA
Satsen eller satsfragmentet kan också innehålla verbet gör
eller gjorde som då oftast är proverb (jfr Käligren 1972),
och vad som söks är en finit verbform:
gör mickel - RASKAR
gör båt i spat - VAKAR
gör hrr bonnier - EDERAR
gjorde det hett
OSADE
gör sig en lättretad sällan - BESINNAR
Den här vanan utnyttjas ibland för att förvilla; vad som
söks är i själva verket ett subjekt:
gör bilder av verkligheten - KARTOGRAF
gör andra på pricken
PARNEVIK
Men nyckeifrasen kan också vara satsformad med utfylld
fundamentplats. Då innehåller den dock alltid ett pronominellt ord som markerar det sökta ordets roll:
den är berömmande - ELOGEN
från dessa betyder sen barndomen - BARNSBEN
henne kan vi vänta oss mycket av
ARVTANTEN
sån zon finns - EROGEN
härifrån kommer det apelsiner - JAFFA
hans var i hennes sällskap - GRETA
här går vi tillbaka i tiden - IMPERFEKTUM
Genom pronomensubstitut kan man alltså söka substantiv
eller adjektiv. 1 regel råder formell överensstämmelse mellan pronomenformen och det sökta ordets form, så när
som på att genitivform hos pronomenet sällan tycks leda
till genitivform hos det sökta ordet, jfr exemplet med
GRETA ovan. Men också anknytningen mellan här och
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IMPERFEKTUM i det sista exemplet är ganska lös.
Utom nyckeifraser med finit verb förekommer också
sådana som består av ett ensamt adjektiviskt uttryck som
kan tänkas utgöra predikatsfyllnad till ett sökt subjekt:
svart för tyko brahe - DAG
an kn ut en till kyrkan - PASTOR
ofta dejlig - Mö
radikal -ROT
Vanligare är prepositionsuttryck eller andra uttryck som
kan uppfattas adverbiellt, till vilka söks subjekt, och där
man kan tänka sig ett underförstått verb av typen "finns",
"används", "förekommer":

i fackspråk - TERM
för surhet - PH
mellan tummen och pekfingret - NYPA
på fin jetong - MEDALJGRAVYR
att reda ut med - KARDA
Någon enstaka gång skall ett adverbiellt uttryck i stället
uppfattas paradigmatiskt och ge ett adjektiv:
dagen efter - BAKFULL
mot skyn - UPPÅTSTIGANDE
Det finns således vissa regler för förhållandet mellan
nyckeifras och lösning. Varje typ av nyckeifras kan leda
till ett substantiv som lösning. Detta gäller naturligtvis
inte för paradigmatiska nyckelfraser med adjektiv eller
med finit verb, men poängen är att man inte från början
kan veta vilken sorts gåta det rör sig om. Om nyckelfrasen
är leder kan lösningen vara ANFÖR (syn. till finit verb),
ANFÖRARE (subjekt till finit verb) eller t.ex. VÄGAR
(syn. till subst. i plur.). En nyckelfras som rimmat ibland
kan ge lösningen SALTAT (synonym) eller POEM (subjekt till pred.fylln.). En nyckel som blev omvänd kan ge
SAUL (subjekt) eller KONVERTERADE (synonym).
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Dessutom förekommer någon gång nyckeifraser som skall
tolkas metaspråkligt, som kanske kort - EV; är lös på tös
RIM; är snuten - POLISINVEKTIV.
Intressanta är vissa språkliga mekanismer som så småningom blir allt tydligare vid en sådan här granskning. Det
verkar som om språkets möjliga meningstyper är två:
nominalfras eller sats med finit verb. Alla ord kan spela
roll av benämning, av nominalfras, och alla uttryck kan
befrågas på så vis att de kan ingå i frågor av följande typ
Vad betyder karsk? Vad betyder begabba? eller Kan du
säga ett annat ord för slingerväxt? Kan du säga ett annat
ord för flackar? Men därutöver kan orden självklart ingå
i riktiga satser med subjekt och predikat. Men skillnaden
mellan ord av olika ordklasser är att för de substantiviska
uttrycken tycks gälla att de klarar sig själva, de kräver inte
finit verb eller verbfras med samma styrka som ett finit
verb eller en verbbestämning kräver nominal. Detta framgår också av att ett nominaluttryck som nyckelfras praktiskt taget aldrig kan leda till annat än ett substantiv, dvs.
det används paradigmatiskt.
Tydligast är denna skillnad mellan finita verb och substantiv. Har man nyckeifrasen lyser kan lösningen mycket
väl vara SOLEN, men en nyckelfras som solen kan aldrig
leda till LYSER. Vidare kan ett nyckelord som trådsmal
ge lösningen NÅLEN men knappast nålen ge TRÅDSMAL.
De här reglerna - att vilken nyckelfras som helst kan
ge substantiv medan nominaluttryck som nyckelfras alltid
ger substantiv
kan jämföras med vad psykologer funnit
i ordassociationstest. Naturligtvis skiljer sig ordassociationstest, där försökspersoner efter stimulusord skall säga
det ord de först kommer på, från korsord, där man ju
söker på förhand bestämda ord. Men det finns ändå vissa
likheter. 1 associationstest tycks man oftast få paradigmatiska svar, åtminstone från vuxna (Clark 1970, s. 275).
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Även i korsord är de flesta lösningarna paradigmatiska till
nyckeifraserna. Men när i associationstest det uppträder
syntagmatiska svar, så sker det oftare som respons till ord
av andra ordklasser än substantiv (Clark 1970, s. 282).
Denna överensstämmelse gör att man knappast bör uppfatta substantivens dominans som en ytlig konvention i
korsord. Det rör sig nog snarare om ett mer grundläggande språkligt drag.
Det är möjligt att den psykologiska skillnaden mellan
en ensam nominaifras och en finit sats är så väsentlig att
vi språkvårdare måste beakta den, t.ex. när vi vill behandla det som brukar kallas substantivsjuka. Christer
Platzack har i sin lilla undersökning Substantiv och hörförståelse (1974) ställt frågan om inte vissa substantiverade uttryck kan vara lättare att minnas än motsvarande
finita satser. 1 fjärde upplagan av Riktig svenska (1973)
talar Erik Wellander om olika skriftspråksdrag i nutida
talspråk och han säger bl.a.: "Ofta hör man substantiviska
och adjektiviska omskrivningar utan skymt av parodiskt
syfte användas i stället för motsvarande verb: Hur i all sin
dar skall en sådan styrning kunna ske av människor och
företag
jämför styras." (s. 10)
1 åtskilliga tyska undersökningar av nutida sakprosa och
umgängespråk har man gjort samma iakttagelse som Wellander (t.ex. Hans Eggers 1973 och Hildegard Wagner
1970), men inställningen där till det ständigt växande antalet substantiv och ökande bruket av dem är kanske mera
tolerant, åtminstone än vissa av Wellanders uttolkares.
Det är ju inte heller alldeles givet att två formuleringar
som rent teoretiskt-semantiskt är synonyma, också är det
i psykologiskt-kommunikativt avseende. När ett tillstånd,
ett skeende eller en process har uppfattats och utsagts är
det kanske naturligt för oss att vi också ger tillståndet,
skeendet eller processen ett namn, så att vi därigenom kan
bearbeta verkligheten på nytt, i nya satser. Substantivet är
den redan tänkta tankens ordklass, medan satsen är ut262

tryck för det som just är under sägande. Och det är kanske
därför som det är rimligt att vi också när vi leker med det
färdiga språket, leker främst med substantiv.
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Han och hon
Av Gun Widmark

'För könens likställighet ter det sig väsentligt att vi som nu ofta sker - gär över till könlösa yrkesbenämningar, t.ex. lärare, direktör och riksdagsiedamot i st. f.
lärarinna, direktris resp. riksdagsman och riksdagskvinna.
Finskan äger i hän 'han/hon' ett könlöst personligt pronomen, medan vi i svenskan måste ange kön varje gång
vi omnämner en människa med tredje personens pronomen. Detta är opraktiskt och kan någon gång kännas
stötande."
Detta citat från en uppsats av Karl-Hampus Dahlstedt
1967 har Bertil Molde låtit stå som motto till en egen
uppsats "Han, hon, den - eller vad?" i Språkvård 1976: 1.
Moldes artikel är föranledd av att Tystnadspliktskommittén ägnat särskild uppmärksamhet åt frågan om en
könsneutral utformning av lagtext och i en speciell motivering redovisat sin principiella ställning. Molde konstaterar att en övergång till könsneutrala offentliga texter
skulle vara en milstolpe i vårt språkbruks historia. Han
finner den emellertid både riktig och viktig, även om han
förutser vissa svårigheter.
Liksom Dahlstedt tror Molde inte mycket på möjligheterna att införa ett nytt, könsneutralt pronomen, ett av
han, hon och den sammanfogat hen. Däremot framhåller
han att möjligheterna att använda den borde prövas ytterligare. Det finns all anledning att göra det, eftersom den
i ett fall är obligatoriskt. Han som står därborta och hon
som står därborta lyfts upp på ett könsneutralt plan genom uttrycket den som står därborta. Ett sådant den kan
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också relativt lätt tas upp i det följande. Den som gifter
sig rik och blir vigd, den får göra hvad den vill skriver
Strindberg med en lagtextliknande formulering. Exemplet
förefaller mig knappast föråldrat. Särskilt uppseendeväckande verkar väl inte heller följande exempel ur Dalins
Argus; Hvad har den giordt? (sade jag åt en kunskapsanda, som fölgde mig). Den har förderfvat sina barn med
vårdslöshet och elaka efterdömen. Än den då? Den har
utan bättring bedröfvat sine dygdige föräldrar. Än den då?
Den har ... Detta utpekande den om personer anges av
SAOB som numera i synnerhet vardagligt, föraktligt eller
försmädligt men ordboken förutsätter alltså inte att ordet
alltid måste ha denna stilton.
Tystnadspliktskommittén har inte ansett sig kunna föreslå den som könsneutralt pronomen men använder däremot ibland genitiven dess. Denna form som onekligen
väcker associationer till 1700-talspoesi ställer sig Molde
mera negativ eller åtminstone försiktigt avvaktande till.
Han kunde ha påpekat i sammanhanget att den nu existerande om än inte särskilt frekventa genitiven till den använt om person inte är dess utan dens: Dens vilja är starkast som
Det är inte förvånande att en diskussion om könsneutrala pronomen nu har nått lagnivån trots att man kan
tycka att allas principiella likhet inför lagen just där borde
göra den överflödig. På sig själv och andra har man i
ganska många år kunnat märka kraften hos det jämställdhetsbud som säger: han eller hon, inte bara han. 1 respekt
för den underliggande ideologin följs budet allt oftare. Vi
har fått han/hon, hon/han, han eller hon, hon eller han.
Vad som kan synas vara en vinst för jämstälidheten har
uppenbarligen blivit ett besvär för språkbrukaren. Att alltid behöva dras med variationer av han/hon
honom/
henne - hans/hennes känns som en tvångströja, i varje
fall om de kommer tätt. Varje driven skribent söker
automatiskt efter andra uttryckssätt. Det går att skriva
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könsneutralt utan dessa pronomendubbleringar men det
är inte alltid så enkelt och resultatet blir inte alltid helt
lyckat. Man får som tystnadspliktskommittén förklarar
"godta vissa språkliga försämringar, en viss ökning av
mängden trycksvärta i författningstexterna och en ökning
av huvudbryet för dem som skriver texterna". Detta
öppna erkännande av svårigheterna förefaller mig vara
tillräcklig anledning att ta upp frågan till förnyad diskussion även om resonemangen inte leder fram till någon
helt tillfredsställande lösning.
En smula historisk insikt kan i varje fall hjälpa till att
avdramatisera frågan. Bertil Molde påpekar själv inledningsvis att han har använts sedan urminnes tid som allmänt pronomen utan avseende på kön. Det är alltså egentligen lite missvisande då Dahlstedt säger att vi måste ange
kön varje gång vi omnämner en människa. Problemet är
snarare att han sedan gammalt har haft två funktioner,
dels en icke könsbetecknande, dels och oftare en könsbetecknande. På samma sätt kunde i äldre tid substantivet
man beteckna både person av manligt kön och det överordnade begreppet människa. Att en sådan dubbelhet inte
behöver vara någon belastning i språket, visar isländskan
där ordet maur än i dag bevarat båda betydelserna och
en kvinna följaktligen kan betecknas som kvennma5ur.
Det är i själva verket en välkänd företeelse i språket att
ett och samma ord kan röra sig på olika nivåer, en konkret
och speciell och en annan mera abstrakt och generell. Ljus
förstås lika bra vare sig man säger Jag har tänt ett ljus
eller Varde ljus! Också pronomen kan på detta sätt röra
sig på olika nivåer. Vi kan betyda både 'vi två', 'vi i Sverige' och 'vi människor'. Sammanhanget säkrar normalt
den betydelse som avses. Språkligt sett kan det alltså inte
vara något att invända mot att han används på olika nivåer.
Men ligger det nu ändå inte i botten ett kvinnoförtryck
i detta han? Representerar det inte manssamhället där
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kvinnan sedan gammalt fått vara den underordnade? Det
enda svar man kan ge på den frågan är att det inte alls
nödvändigtvis behöver vara så. Som varje lingvist vet, är
nämligen han och hon från början inte rent könsbetecknande pronomen. De betecknade också ting och företeelser. Alla de substantiv där vi nu använder ersättningsordet
den omtalades som han eller hon. Eftersom dessa substantiv var i stor majoritet gentemot de könsbetecknande
fanns det knappast någon anledning att i han och hon
lägga en klart könsbetecknande funktion. Man kan också
lägga märke till att när det gamla tregenussystemet han hon - det börjar på att glida mot vårt nutida fyrgenussystem han - hon - den
det så tycks en tidig effekt
vara inte bara att den kommer in i språket utan också att
hon börjar ersättas av han. Se vidare Margareta Thelander i
Nysv. studier 1974 s. 121 ff. Om skjortan som tidigare alltid varit hon nu börjar omtalas som han, så har det givetvis inget med samhället att göra. Förklaringen till han:s
frammarsch är i stället att det börjat generaliseras därför
att det är mera frekvent i språket än hon. Denna rent
språkliga övervikt kan också ha spelat en roll för att han
kom att väljas som allmänt icke könsbetecknande pronomen.
Man kan också lägga märke till att manssamhället till
trots hon har satt sig fast i ett fall i svenskan som en sorts
allmänt icke könsbetecknande pronomen. Vi säger alltid
människan hon. Historiskt sett rör det sig här helt klart
om en relikt från en tid då hon hade en vidare funktion
än den könsbetecknande. Hon tycks ändå i detta fall utan
svårighet kunna tjänstgöra som sammanfattning för både
mannen och kvinnan. Man kan t.o.m. konstatera en liten
tendens till utvidgning av detta bruk. Man kan se både
person och individ omtalade som hon. Vill någon hävda
att mannen därigenom känner sig utesluten ur mänskligheten?
Det finns ett betydande intresse f.n. i världen för femi267

nistiskt inspirerad språkforskning och språkvård. Elert
har givit en del referenser till amerikansk litteratur i
Könsroller i språk 2 s. 15 (Rapport nr 61 från Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska). En inblick i den livliga debatten i Norge kan man få genom
Else Ryens artikel Det kvinnelige fravr (Ryen (red.),
Språk og kjØnn, 1976, s. 71 f.).
Arbetsfältet är säkert givande och torde i vissa fall ge
mycket snabba resultat. Samtidigt är det också svårt. Det
tar upp ett mycket djupt liggande och också omstritt
problem, nämligen förhållandet mellan språk och verklighet. Naturligtvis speglas människors erfarenheter och inställningar i deras språk men hur och i vilken grad? En
medvetet insatt språkförändring kan kanske påverka vår
verklighetsuppfattning men är troligen effektfull bara om
den har samhället med sig. Att hospitalet försvann och ersattes av sinnessjukhuset blev ett ordbyte och ingenting
annat. Om däremot mentals/ukhuset inte alls känns så
skrämmande som de äldre orden, så beror det primärt
knappast på ordet självt utan på medicinska framsteg och
därmed sammanhängande attitydändringar.
Mot denna bakgrund kan man fråga sig: vad betyder
ett litet pronomen som hon? Det gör knappast själva begreppet kvinna tydligare. (Ett tydliggörande av begrepp
vore det däremot om ett biskopsmöte tog avstånd från det
antropomorfiserande han använt om Gud och i stället
föreslog hednatidens det!) Alla vet nämligen att människosläktet till ca hälften består av kvinnor. Lagtextens
han har ännu aldrig hindrat en kvinna för att dömas för
ett brott. Man kan inte hävda att ett könsneutralt pronomen skulle vara ett skydd för kvinnan. Som orden föll
sig i en diskussion: finskan har sitt könsneutrala pronomen "och inte är kvinnoförtrycket i Finland mindre för
det" (Rapport från Forskningskommittén i Uppsala för
modern svenska nr 49, s. 5). Den enda nytta som ett mekaniskt upprepat han eller hon gör eller åtminstone kan
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göra är att det ständigt hamrar in en jämstälidhetsideologi.
Jag inser att detta kan vara en vinst i ett kort perspektiv.
Men ideologier blir obehövliga så snart de har uppnått sitt
mål. Språket skall vi däremot leva vidare med. Det kan
vara värt att se han eller hon också i detta längre perspektiv.
Min uppriktiga tro är att jämställdhetssträvandena nu
har nått sådan styrka att de kommer att slå igenom i vårt
samhälle inom en inte alltför avlägsen framtid. Det vore
inte lyckligt om vi då stode där med obligatoriska varianter
av vårt tungrodda han eller hon. Mot den bakgrunden blir
det viktigt att vi i tid börjar undvika det rent mekaniska
användandet av dessa varianter. Därmed hjälper vi också
till att bevara deras användbarhet i sådana fall där de
verkligen behövs.
Några regler som helt kommer till rätta med problemen
kan troligen ännu inte formuleras. Språkbrukarna får
treva sig fram. Ett enkelt sätt att komma ifrån svårigheterna är ofta att i stället för ett generaliserande singulart
substantiv använda pluralis. 1 stället för den studerande han/hon kan man inte sällan lika gärna skriva de studerande - de, eftersom vi i vårt nuvarande språk - i motsats till fornspråket - har ett icke könsbetecknande pronomen i pluralis.
1 andra fall måste alltefter sammanhanget hon, han och
den rycka in. Hon tycks som ersättningsord för människa
härska helt suveränt. Det är mycket naturligt om det i
samma allmänna funktion får ersätta också person och
individ. En och annan försöker gå vidare på denna väg,
ibland med lyckosamma resultat. "Offentlighetens språkbruk... skall vara entydigt för mottagaren också när hon
inte har tillgång till sändarens speciella situation . . ." För
egen del tog jag emot meningens hon som rätt naturlig.
Alla människor är mottagare så allmängiltigheten är fortfarande fullkomlig. Mera motstånd möter hon i följande
fall: "Vilka normer tillämpar läraren . . .? Hur slår hennes
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norm igenom ... Inte minst intressant vore att undersöka
om ... det finns en skillnad mellan vad läraren gör, vad
hon tror att hon gör och vad hon säger att hon hade velat
göra." Den läsare som lever i lycklig okunnighet om problemet med han och hon i språket ser i detta fall med stor
sannolikhet en kvinnlig lärare framför sig. Indoktrineringseffekten blir alltså att läraryrket kommer att framstå
som speciellt kvinnligt - en effekt som säkert inte varit
avsedd.
Under nuvarande förhållanden är det nog alltså svårt
att förallmänliga hon. Låt oss under sådana förhållanden
vara rädda om både han och den. Den borde i teorin vara
det helt naturliga pronomenet vid de i takt med samhällets förändringar alltmer ökade antalet ord som kan
beteckna båda könen. Tyvärr måste man konstatera att
teori och praktik svarat rätt illa mot varandra. Det är
egendomligt nog nästan lättare att tala om statsrddet som
det i en text av författningskaraktär än det är att tala om
ministern som den. Den som vill utöka möjligheterna att
göra språket könsneutralt, där så är önskvärt, borde alltså,
som Molde antyder, satsa djärvare på den. Det kan kännas
ovant men är ändå ofta en framkomlig väg - som nog
skulle kunna breddas om trafiken blev lite livligare.
1 många fall känns dock den som ett omöjligt pronomen
eftersom det substantiv det ersätter inte uppfattas som
rent denotativt i sammanhanget utan är starkt förbundet
med personbetecknande konnotationer. Jag kan inte i sådana fall se något övertygande skäl till att vi skulle undvika det traditionella han om det är helt uteslutet att det
på det ena eller andra sättet kan missförstås eller kännas
missvisande. Föreligger en sådan risk, är han eller hon
utmärkt. Det är nog meningsfullt att använda han eller
hon både om chefen och hans/hennes sekreterare. Och vi
är förvisso inte mogna för att tala om sjuksköterskan och
barnmorskan som han utan bör i detta fall betrakta han
eller hon som ett framsteg.
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Det är inte alls obegripligt att den skalömsningsprocess
som samhället är inne i i fråga om könsroller, har berört
också språkets pronomina. Den förvirring som har blivit
en följd av detta, kan nog språkvården inte undanröja i en
handvändning. Vad den kan verka för är att vi håller kvar
ett pronomenutbud som bevarar alla möjligheter åt framtiden. Det är sannolikt bättre att språkbrukarna efter
bästa förstånd och språkkänsla får välja mellan han, hon
och den än att de i tid och otid ikläder sig tvångströjan

han/hon.
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