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SPRÅKVÅRD har funnits till åtminstone så länge vi
har haft ett skriftspråk. Det var språkvård då de gamla
runmästarna strävade efter konsekvens och kontinuitet i begagnandet av skrivtecknen. Saken fick en allvarligare
mening sedan böcker i slutet av 1400-talet på ett bekvämt
sätt kunde mångfaldigas och gå ut över landet.
En planmässig språkvård har satt in särskilt efter perioder då vår kultur och vårt språk har varit utsatta för
övermäktigt inflytande utifrån. En sådan period av osjälvständighet var den sena medeltiden och övergången till
nya tiden.
Forskningen har visat upp hur översättarna av Nya testamentet 1526 och Gustav Vasas bibel 1540-1541 medvetet tuktade det skriftspråk som de hade mottagit, ett
språk »som växte vilt i en del av dåtidens uppbyggelselitteratur, med en fruktansvärd blandning av gamla Vadstenaformer, danska och lågtyska skrivningar och svenska
dialektegendomligheter» (N. Lindqvist).
Bibelns översättare återknöt nu i ortografi och ordböjning, ja även i ordförrådet till den äldre svenska traditionen, till medeltidens svenska bibelarbeten och Vadstenalitteraturen från tiden omkring 1400.
Det är icke min mening att här teckna den svenska
språkvårdens historia, men jag kan icke underlåta att
peka på några händelser och insatser, som positivt eller
negativt har haft betydelse för senare tiders språkvård.
1700-talets mest auktoritativa uttryck för strävan att
vårda modersmålet i tal och skrift utgör Svenska akadeti—¢7616./. Bergman. Aktuella språkvårdsfrågor.
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mien från 1786, vars yppersta och angelägnaste uppgift
angavs vara »att arbeta uppå svenska språkets renhet,
styrka och höghet».
För ortografien fick akademiens Af handling om svenska
stafsättet (i8oi) stor normativ betydelse. Den var ett verk
framförallt av Leopold. Stavningen fick nu äntligen en
fast norm. Den kloke och försiktige Leopold såg som sin
uppgift mer att »stadga» det av bruket vedertagna stavsättet än att »omskapa» det. På en punkt var akademien
dock radikal, det var i försvenskningen av de främmande,
särskilt de franska, ordens stavning. Det måste ha chockerat mången fin gustavian att finna sådana skrivningar rekommenderade som fabrik, jalusi, kaffe, löjtnant, alla stavade såsom vi gör nu, och kapiten, pjes och uvertur. När
Svenska akademiens ordlista första gången utkom 1874,
företedde den endast mycket få avvikelser från föreskrifterna av år 1801.
I800-talet gick in med en för skriftspråkets del redan
fast tradition. Romantiken och den historiska skolan påverkar visserligen också synen på språket och dess vård.
Blicken riktas bakåt, och man blir betagen av den forna
svenskans formrikedom och renhet, styrka och enkelhet i
uttrycket. Författaren till Svenska språkets lagar, J. E.
Rydqvist, intar i det hela en konservativ ståndpunkt. Betecknande är att han avvisar de rekommendationer rörande samfälld ändring av de nordiska språkens stavning
som var ett resultat av 1869 års nordiska rättskrivningsmöte. Även gentemot de främmande orden är han avvisande. En särskilt utpräglad accent får hans negativa inställning till de på den tiden talrika danismerna.
Viktor Rydberg stod i uppenbart lärjungeskap till Ryd4

qvist. Problemställningen blev för honom under en viss
tid »Tysk eller nordisk svenska?», som en rubrik lydde i
hans uppsats i Svensk Tidskrift 1873 med anledning av
Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet. Det
var ju särskilt ordbildningstyperna med tyska förstavelser
och avledningsändelser som han vände sig emot. Det måste
emellertid starkt betonas, att Rydbergs kritik icke var enbart negativ. Han var icke blott en sträng språkrensare,
han var också en stor språkkonstnär. I de tyska ordens
ställe ville han sätta gängse inhemska uttryck och ord från
fornspråket och dialekterna, och där de inte räckte till
drog han sig inte för att nybilda sammansättningar och
avledningar. Det är intressant att iakttaga, hur han i sin
iver studerade och gjorde utdrag ur Eddan och landskapslagarna, ur Fritzners isländska ordbok och Fornskriftssällskapets skrifter, liksom ur Rietz' svenska dialektordbok. Han riktade också blicken mot Danmark och Norge,
studerade dansken Dahls Hjadpeordbog och norrmannen
Knudsens skrifter. Han tillämpar själv praktiskt sin teori.
»Ordets bruk är ordets liv.» Skall ett nytt ord, en ny
språkform, vinna anslutning, måste det komma i bruk.
Det måste komma inför mångas ögon. Författarna är viktiga språkvårdare. De har utsikter att vinna gehör.
Av betydelse för språkvården vid slutet av i800-talet
blev den starka betoning av talspråkets primära ställning
gentemot skriften, som var en följd av den då nya, av
naturvetenskapen befruktade språkåskådningen. Endast
talspråket var statt i oavlåtlig förändring. Skriftspråket
var stelnat och ställt utanför den spontana utvecklingen och
kom därför att intressera mindre. Man inriktade sig på
studiet av talspråkets många skiftningar. Det vardagliga,
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ja vårdslösa talet bemöttes som forskningsobjekt med all
respekt, ty i detta kunde utvecklingens tendenser avläsas.
Man märker parallellismen mellan naturalismen i konst och
litteratur och denna unggrammatiska språkforskning.
Man ställde sig som iakttagare av utvecklingens skådespel. Utvecklingen skedde efter bestämda lagar, motsvarande dem man iakttog i växt- och djurvärlden. Darwins
teser om »the struggle for life» och »the survival of the
fittest» kunde tillämpas också på språket. Bruket var
högsta språkriktighetsnorm.
För språkvården fick en sådan inställning sina följder.
1 det hela ledde den till pessimism beträffande möjligheterna att leda språkets utveckling. Skriftspråkets egenart
och dess gentemot talspråket självständiga tradition underskattades. För det slutande i800-talets åskådning var det
naturligt att skriftspråket, språket i andra hand, borde
justeras efter talspråkets aktuella utvecklingsståndpunkt.
På ortografiens område satte åskådningen frukt i 1906 års
kungl. cirkulär, och även Folkskollärarkårens skriftspråkskommittés förslag av 1934 och 1943 till vida mer ingripande förändringar ligger ännu helt i linje med t800-talets
uppfattning om förhållandet mellan tal och skrift.
En annan följd av den nämnda språkåskådningen, och
en av mera oomtvistligt värde, kan avläsas i den svenska
skönlitteraturen och pressen, låt oss säga från Strindberg
och till våra dagar. Den stora klyfta som tidigare rått i
vårt språk mellan talet och skriften har krympt. Den
gamla normalprosan, vars språk var insnärjt i långa meningar med tillkrånglade konstruktioner, stundom med en
tillsats av sirlighet, har alltmer fått ge vika för en ledig
berättelsestil och en naturlig dialog. Man märker det
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kanske bäst om man jämför en tidning från sekelskiftet
med en från i dag. Ett stilskifte har ägt rum. Detta har
visserligen haft flera orsaker. Man får också räkna med
att en ny tids tempo har krävt en snabbare stil. Utan tvivel måste man ytterligare räkna med bildningens demokratisering som en faktor av största betydelse. ,Antalet läskunniga har vuxit, beläsenheten hos allt bredare lager av
vårt folk likaså, och även skrivkunnigheten har blivit mer
utbredd.
Vad man har bevittnat och som man nu kan se i ett
visst perspektiv är ett närmande mellan skriften och talet,
en hederlig kompromiss, vars signatur är ett ledigt och
naturligt skriftspråk och ett tuktat talspråk.
En på den senaste tiden diskuterad detalj i denna utjämning mellan skrift och tal skall här med några ord
beröras. Det gäller predikatsverbens särskilda pluralformer. Det är tydligt att dessas gradvisa avtynande i vårt
skriftspråk har påskyndats under inflytande av den förut
nämnda språkteoretiska åskådningen. Redan under 1900talets första årtionde kunde man iakttaga en tendens till
»singularisering», och det är karakteristiskt att den i
skönlitteraturen först framträdde hos unga, politiskt och
kulturellt radikala författare. Till pionjärtruppen hörde
Ture Nerman. Han har sagt mig, att det var 1906 han
lade om sitt skriftspråk, då han just hade klarat första
delen av kandidatexamen med nordiska språk för Adolf
Noreen. Omkring 1930 vann tendensen i styrka, och i
närvarande stund använder så gott som alla våra verksamma skönlitterära författare endast predikatets singularformer. Exemplet från författarna fick följder för skolan, där en viss valfrihet medgavs eleverna. Av särskild

7

betydelse blev att Tidningarnas Telegrambyrå år 194.5
beslöt att i det nyhetsmaterial som tillställdes pressen med
vissa undantag använda den förenklade verbböjningen.
Under loppet av några få år har denna nya verbböjning
förlorat den karaktär av vardaglighet som den till en början hade. I offentliga handlingar av alla slag har pluralformerna dock alltjämt en obestridd ställning.
Ur språkvårdssynpunkt lär icke mycket vara att invända
mot denna utveckling. Den innebär en anpassning av skriften till det vårdade talet. Att skriftspråket därigenom vinner i ledighet lär icke kunna förnekas. Invändningen att ledigheten vinnes på tydlighetens bekostnad må i enstaka fall
vara riktig under ett övergångsskede. Förhållandet i
danskan och norskan ger dock en anvisning om att klarhetsbehovet utan större svårighet kan tillgodoses, så snart
övergångsskedet är passerat. Det måste emellertid betonas
att en stelbent likriktning av stilarterna icke är önskvärd.
De särskilda pluralformerna har sitt berättigande i stilarter som står fjärran från talspråket, och det bör stå
den enskilde fritt att följa den böjning som överensstämmer med hans stilkänsla. Ett kungligt brev i saken är överflödigt.
Jag nämnde att ett utmärkande drag i vårt språks utveckling under senare generationer var överbryggandet
av klyftan mellan skriftspråk och talspråk, och antydde att
en av de viktigaste orsakerna härtill var att nya stora folklager hade blivit delaktiga av kulturspråket. Den gamla
lärdomsaristokratiens tid, till vilken även John Chronschough hörde, är förbi. Språkets förändring är i viss
mån en aspekt av den allmänna utjämningen mellan samhällsklasserna. Klart är att denna demokratisering av kul8

turspråket icke har kunnat försiggå helt utan störningar.
Ser man på språktillståndet av i dag, erbjuder det en rikt
skiftande bild med icke enbart tilltalande drag.
Skriftspråket har många stilarter, talspråket likaså:
högtidliga och vardagliga, men också sakliga, opersonliga,
i känslohänseende neutrala arter. Några av dem erbjuder
ur språkvårdens synpunkt särskilt intresse.
Till skriftspråkets sakliga, känslofria stilarter hör det
starkt normerade och traditionsbundna k anslispr åk e t. Dess rätta hemort var en gång kungens kansli. Nu
tillhör det verk och myndigheter av alla slag, statliga och
kommunala, och det är tydligt att allt vidare kretsar av
skribenter tar kanslistilen som mönster, även i sammanhang där den inte passar.
Den goda kanslistilen utmärker sig liksom lagstilen för
klarhet, exakthet och värdighet i uttrycket och en logisk
satsbyggnad. Den dåliga kanslistilen kännetecknas av en
omständlighet som ofta leder till innehållslös ansvällning
av uttrycket. Kärnpunkten döljes av ett omsvep av ord.
Särskilt framträdande är den s. k. substantivsjukan av typen: »Evenemanget kommer att bli föremål för upptagning på film och i radio» (-= kommer att filmas och radieras). Flera av denna stils olater, som i övrigt ingående
analyserats av författaren till vår nyaste svenska antibarbarus, har sina motsvarigheter i det tyska kanslispråket, vilket icke är en tillfällighet utan har sin historiska förklaring. Även i Tyskland har »das Beamtendeutsch» utsatts
för stark kritik. Att denna sätter in på samma punkter
som den svenska, därom vittnar i sin mån följande lilla
uppräkning av tyska ordspråk i kanslispråklig avfatt9

ning, som återfinnes i tidningen Muttersprache 1940 (sp.
117): Lägen besitzen kurze Beine. Eile vermittels Weile.
Aller Anfang ist als ein schwerer zu nennen. Wo ein
Wille ist, därfte auch ein Weg sein. Tu einerseits recht
und scheue anderseits niemand! Man soll den Tag nicht
vor erfolgtem Ablauf desselben loben. Ein gutes Gewissen
stellt sich als ein san ftes Ruhekissen dar.
En framstående jurist har i ett uttalande om författnings- och kungörelsespråket framhållit, att många formuleringar som förefaller omständliga eller onödigt värdiga förklaras därav att författaren har varit rädd för att
verka löjlig. Tippning och buss var ännu för några år
sedan, sade han, vårdslösa ord. Man skrev därför i författningar s. k. tippning eller s. k. tippningsverksamhet
eller vadhållning i samband med idrottstävlingar. Man
minns också att det dröjde länge, innan ordet cykel kunde användas av myndigheter. Det skulle vara velociped.
Denna synpunkt har en stor räckvidd.
Den militära stilen har varit starkt påverkad av
kanslispråket. Verkställa, erforderlig, därest och densamme och fasta sammansättningar av verben av typen isärtaga har länge givit soldatinstruktionen för infanteriet en
stel prägel. Det ser ut som om man fruktat att beväringarna icke skulle få den rätta respekten för instruktionen,:
om denna icke var fast, värdigt, med ett ord militäriskt
formulerad. Det är ett legitimt krav, att en militär framställning är värdig, att den är i viss mening stram. Den
skall inte vara ett kåseri. Man har all rätt att dra en parallell mellan den militära uniformen och sträckta hållningen
å ena sidan, och den språkliga dräkten å den andra, men
man vill då helst tänka på den enkla och oprydda men
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ändamålsenliga fältmunderingen, mindre på paraddräkten
med ståndare och annan grannlåt och naturligtvis inte
heller på den slappare lägerdräkten. Lex brevis esto et
imperiosa, satte Gustaf Cronhielm vid 1731 års riksdag
som motto för lagstilen. Det gäller i stora stycken också
om den militära stilen. Men den rätta kortheten och myndigheten vinnes icke genom närmande till kurialstilen. Umgänge med den föder tvärtom de icke önskvärda tvillingarna omständlighet och pedanteri. Det är ett nöje att
konstatera, att det militära språket åtminstone i soldatinstruktionen och besläktad litteratur håller på att undergå
en förändring i rätt riktning. Densamme lär vara mycket
svår att upptäcka i soldatinstruktionens sista upplagor.
Man verkställer numera inte hälsning, man hälsar helt
enkelt.
En annan utpräglat saklig stilart är teknikens
språk. Om jag något utförligare uppehåller mig vid den, är
det därför att flera frågor av allmän betydelse, aktuella för
de flesta stilarter, här i tillspetsad form får sin belysning.
Av stort intresse är de strävanden som på senaste tid
framträtt bland teknikerna själva att vårda den språkliga
formen. Ett auktoritativt uttryck har dessa strävanden
fått i Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), vars stadgar fastställdes av Kungl. Maj:t 1941. Den sjudande utvecklingen • inom teknik, industri och därmed sammanhängande forskning för med sig många språkliga problem. Man har att ta ställning till främmande termer, som
snart sagt dagligen anmäler sig, man ställs inför behovet
att nyskapa uttryck eller att av flera tillgängliga termer
utvälja den bästa, att precisera gängse termers betydelse,
att hyfsa deras form m. m. Här behövs förvisso en medII

veten språkvård. Att denna också har att ta sikte på en
ofta märkbar stelhet i stilen, den s. k. ingenjörssvenskan,
år sant. Ett vittnesbörd härom är det årliga pris i »teknisk
stilistik», som instiftades av Teknisk Tidskrift 1945 för
den uppsats i tidskriften som bäst fyller kraven på »saklig, koncis, klar och språkligt förtjänstfull framställning».
Frågan: Svenska ord eller främmande? måste inom
tekniken, som i så stor utsträckning är internationell,
besvaras med både—och. Det skulle vara av tvivelaktigt
värde att skapa helsvenska ersättningsord för teknik, telefon, bensin, för de kemiska grundämnenas namn argon,
neon osv., som alla har fått internationell användning.
Kan de därtill falla in i det svenska språksystemet utan
att det tar emot i fråga om stavning, uttal och böjning,
så finns det ingen anledning att förkasta dem. Men just i
detta avseende visar sig åtskilliga termer motspänstiga.
Det gäller inte så mycket ord av tyskt ursprung. De
största svårigheterna erbjuder de engelska orden, inte
minst på grund av omotsvarigheten mellan stavning och
uttal. Namnet på det nya ämnet nylon bör utan tvivel få
ett ortografiskt uttal med tonvikten på ändelsen, i analogi
med de många andra ämnesnamnen på betonat -on. Ordet
p/astic bereder vissa svårigheter med hänsyn till stavning och pluralböjning. Försök att ersätta det med plast
och konstharts, det senare en gammal beteckning för de
olika slagen av plastics, har hittills icke slagit igenom,
om också konstharts bland fackmännen har en stark ställning. Men handelns och reklamens män godtar det inte.
För dem blir själva originalbenämningen en garanti för
äktheten hos varan, och de vill hundraprocentigt utnyttja
reklamvärdet hos det nya ordet. Fallet är ett skolexempel
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på svårigheten att göra om främmande varunamn, som
plötsligt tas om hand av propagandan.
En viss svårighet med böjningen visar orden silo och
studio, men eljest kan man knappast göra berättigade invändningar mot dem. Siloanläggningar och studiolokaler
är onödigt långa ord. Det riktiga är enligt min mening
att hänvisa dem till böjningsgruppen hustru, bastu, vallmo,
renklo (-= plommon) och sålunda ge dem pluralformen
silor och studior.
Stockholms spårvägar införde nyligen en ny förortsbuss
av en typ som på engelska går under namnet semitrailer.
Den består av två delar, som i svenska författningar kallas dragvagn och påhängsvagn. Som svenskt ersättningsord har man föreslagit ledbuss. Både stavning och pluralböjning kan här motivera en svensk ersättning, och
detsamma gäller ordet container. Det betyder en behållare, i vilken kollin eller varor med samma adress stuvas
vid järnvägstransporter, särskilt utomlands. Statens järnvägar har önskat försvenska ordet, och man har föreslagit bl. a. godshäck.
Reklammän använder gärna engelska facktermer som
lay-out, dummy, copywriter och sales promotion. Om den
först nämnda är svår att utbyta mot ett svenskt ord, kan
däremot dummy i viss användning återges med blindbok,
och för copywriter har vi fullgod ersättning i textförfattare eller reklamskribent. Sales promotion kan översättas
till svenska med säljfrämjande.
Mindre undfallenhet för det främmande och större respekt för det svenska språkets möjligheter kunde ha besparat oss många onödiga främmande ord. Korrugerad plåt
och det tyska wellpapp, som till på köpet ibland uttalas på
i3

engelskt vis, kunde gott ha fått de svenska formerna vågplåt och vågpapp. Stållina hade varit bättre än wire. Ännu
finns möjligheter att låta emballage ersättas av förpackning eller omslag, och det till börden tvivelaktiga slitage
av slitning eller nötning. Bräckage och läckage är icke
heller några rasrena bildningar. Vi har sedan gammalt
i sjöterminologi förbindelsen läck och bräck. Dessa korta
ordformer är värda att skjutas fram och ges vidare användning.
I det hela är det inom ordbildningen anledning att begagna vårt språks möjligheter till avledningar, inte minst
korta stamavledningar. Som det nu är sker nybildningen
väsentligen genom sammansättning.
Förträffliga ord är spill »det som spills», svinn »det
som försvinner», ett under kristiden viktigt ord, sannolikt
en danism, men en god sådan. En annan kort avledning
är ligg: när en stock sågas i cirkelblocksåg, sågar man
först bort en bak, så att stocken får en plan yta att ligga
på under den fortsatta sågningen, ett s. k. ligg; grundläggningsarbetare talar om att en sten har ett gott eller
dåligt ligg.
Isoleringsmaterial och avkylningsmedel kan förenklas
till isolermaterial och kylmedel. Man kan också säga, och
säger alltmer, gradermaskin och polermaskin.
I stället för utlösningsanordning kan man säga utlösare.
I andra fall kan det vara lämpligt att utbyta anordning mot
don, ett kort ord, som TNC lyckats ge en vidsträckt användning, t. ex. säkerhetsdon, mätdon, manöverdon, anslutningsdon.
I stället för aktivisera, effektivisera, vitaminisera kan
man säga aktivera, effektivera, vitaminera. Det sistnämn-
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da användes numera också av Statens institut för folkhälsan. Jämför hur i språkvetenskapen diftongera nu har slagit ut diftongisera, som bl. a. Adolf Noreen använde, i
Fårömålet 1879. Av de bägge formerna projiciera och projicera är den senare att föredra såsom den enklare. Av
samma skäl är fungera bättre än funktionera.
Djupfrysta blåbär är en vid första anblicken måhända
chockerande ordbildning, men vid närmare eftertanke
måste man erkänna att frusna blåbär är något annat, i
både sak och smak. Det nya kyltekniska förfarandet har
gett upphov till ett nytt verb med betydelsen »bringa till
frysning», ett begrepp som i äldre svenska uttrycktes med
det kausativa verbet frösa.
Förträfflig är kortformen elverk för elektricitetsverk.
Dessvärre är dock detta exempel icke symptomatiskt för
tendensen vid sammansättningar i tekniskt språk. Tvärtom kännetecknas detta av en utpräglad förkärlek för
långa, ibland rentav otympliga sammansättningar. Man
bygger substantivblock av ofta väldiga dimensioner.
.Skeppsbyggnadsverksamheten i Sverige 1946» är rubriken på en artikel i en av våra tekniska tidskrifter.
Skeppsbygge hade räckt. Man skriver handelsfartygsproduktionen, icke produktionen av handelsfartyg. Ett fartyg
är utrustat med fjärrfuktighetsmätaranläggningqr. Det
talas om en ny verkstadskontorsbyggnad osv. I samma
nummer av tidskriften lämnas uppgifter om gränsskiktbortsugning och om axialkompressorförsedda turbinmotorer. I andra skrifter, i synnerhet i kataloger, priskuranter
o. d., möter man rent fantastiska bildningar som ovanläderrenskärningsmaskin, termokompressionsindunstningsanläggning, kortslutningssänkbromskoppling, bromsbands15

tåläggniltgsmaskin och fanerfogliminaskin. De sista
exemplen visar syftet med ordbildningen: man vill ge en
uttömmande karakteristik, en hel definition i ett ord. Resultatet blir också pressat. Man glömmer att ordet till sin
natur är en symbol, icke en definition. Definitionens form
är en hel sats, en mening. En fanerfoglimmaskin är en
maskin som limmar ihop fanerskivor kant i kant. Här kan
man med fog tala om hypertrofi inom det tekniska språket, som om den får fortsätta obeskuren kan leda till svåra
skador.
Av talspråkets många skiftande arter, alltifrån det rena
uppläsningsspråket, en spegelbild av skriften, över föredragsspråket och samtalsspråket med dess vårdade och vardagliga arter ned till slangen, tilldrar sig det vårdade talspråket ett särskilt intresse.
Men först några ord om slange n. Själva namnet är
engelskt och New English Dictionary anger dess huvudbetydelse som Language of a highly colloquial type, considered as below the level of standard educated speech,
en försiktig definition som emellertid räcker ett långt
stycke.
Det bör läggas till, att slang i dess utpräglade form
väsentligen talas av manlig ungdom och särskilt i större
städer, där man finner den bästa jordmånen för den språkblandning slangen utgör.
Ur språkvårdssynpunkt är det av vikt att fastslå, att
slangtalandet är något som hos den enskilde försvinner
med stigande ålder och förstånd. Det är sällsynt att höra
äldre personer svänga sig med slang. Sker det, får väl förklaringen sökas däri, att vederbörande har förblivit ung
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längre än som varit nyttigt. En sådan var Första fiolen
i Birger Sjöbergs roman, som aldrig kunde ge penningen
dess rätta namn, utan kallade den för mynt, guld eller
piaster, men även för luidårer och riksdaleros. Han var,
som Sjöberg säger, ännu vid tjugusju år en sorgfri människa som icke hade börjat tänka.
Någon risk för att svenska språket i stort skall ta skada
av ungdomens drastiska kamratspråk föreligger säkert
icke. Man behöver icke befara, att det om femti år kommer att heta i tidningarnas födelseannonser: Födde. En
skarp tjej. En stöddig kille. Erfarenheten visar att ett
slangord för att vinna hemortsrätt i de äldres språk måste
genomgå en reningsprocess, det måste stiga från den
lägre till den högre slangen och därifrån vinna inträde i
litteraturens lägre arter, revyvisor, schlager, tidningskåserier etc. Men även efter en sådan vandring bär det gärna
på associationer till sin ursprungliga hemort, vilket begränsar dess användbarhet.
Det vårdade talspråket har tagit ett jättekliv
under detta århundrade. Icke blott läs- och skrivkunnigheten har ökat utan också förmågan att uttrycka sig muntligt inför offentligheten. Ett rikt föreningsliv har här betytt mycket. Det från grövre provinsialismer fria talspråket, vars historia i vårt land icke är gammal, kan sägas
ha gått i takt med den tilltagande urbaniseringen. Från
1900 till 1945 har städernas folkmängd stigit med 144 %
eller från 1 104 000 till 2 700 000. Det är ju främst i städerna som dialektdragen slipas bort, bland folk som lämnat den lantliga miljön, som ryckts »som en ört ur sin
groningsgrund», för att tala med Karlfeldt. Kontakter
mellan stad och land har på mångfaldigt sätt knutits, gyn17

nade av de nya kommunikationsmedlen, inte minst radion,
som började sin verksamhet 1925 och nu har bortåt 2 miljoner betalande lyssnare.
Radions betydelse för språkutvecklingen är än så länge
svår att bedöma. Det förhållandet att en person kan göra
sig hörd över hela vårt långa land och på en gång nå
hundratusentals lyssnare, måste dock i längden få betydande verkningar. Radion har stora möjligheter både att
sprida ett vårdat svenskt talspråk och att påverka
dess utveckling. Man skall härvid icke blott tänka på uttalet, av minst lika stor betydelse är ordvalet, fraseologien,
satsbildningen och stilen, hyfsningen i det offentliga talet.
Vissa ofta uppträdande personer kommer att utgöra mönster till efterbildning för massor av lyssnare. Jag tänker då
särskilt på hallåmän och uppläsare av dagsnyheter och
rapporter av olika slag. Den centralsvenska typen av bildat talspråk med Stockholm som centrum blir av naturliga
skäl i första hand mönsterbildande. Å andra sidan framträder i radio företrädare för alla landsdelar. Man blir
därigenom allmänt mera medveten om de rika skiftningarna i det svenska språkets uttal och ordförråd, och detta
verkar på olika sätt. Dels blir talaren mera försiktig i användningen av vad han känner vara alltför provinsiellt,
dels finner lyssnaren här och där ett korn, ett nytt ord,
ett tonfall, en satsbildning, som han uppsnappar och riktar
sitt eget språk med.
Faran för det vårdade talspråk som nu omfattas av allt
fler ligger icke så mycket i det provinsiella inslaget. Detta
kan tvärtom till en viss grad förläna det en särskild
charm. Dialekten skall bekämpas endast i den mån den är
skyldig till oklarhet och direkt oskönt uttal. Den största
i8

faran ligger i en viss allmän suddighet i talet, som väsentligen har sin grund i likgiltighet för formens värde. Diet
är i första hand en skolans sak att uppfostra till större
respekt för formen, till ett distinktare tal. Det skall erkännas att uppgiften inte är lätt. Men det är inget tvivel om
att talvården måste ägnas större uppmärksamhet i våra
folkskolor och läroverk än vad nu är fallet. Här är inte
platsen att i detalj diskutera hur detta skall ske. Så mycket skall dock sägas, att den muntliga framställningen, däri
inbegripet uttal, välläsning, föredrag m. m., bör värderas
som en särskild gren av det stora ämnet modersmålet, kanske också betygsättas för sig.
Det intressanta med talspråkets utveckling är dess tydliga anslutning till skriften i uttal och ordval, i satsbildning m. m. Utelämnandet av hjälpverbet hava i bisats,
såsom i exemplet Man meddelade att konungen avrest till
Rivieran, en typisk skriftspråksföreteelse, som under tyskt
inflytande började framträda i slutet av i600-talet och slog
igenom i skrift först på I700-talet, håller nu på att tränga
in även i vårdat tal. Jag erinrar vidare om kanslistilens
benägenhet att tränga ut i flera talspråksarter, en tendens
som visserligen är att beklaga. Några av språkets vanligaste ord, partiklarna av, efter, till och vid, uttalas nu
alltmer bokstavsenligt, icke som å, etter, te och ve. Till och
med och och jag uttalas i betonad ställning numera ofta
med hörbart k och tydligt g. I enlighet med skriften hörs
nu även i norra och mellersta Sverige artikelns slutkonsonant i neutrala substantiv som huset, taket. Körka är
ett uttal som nu är praktiskt taget försvunnet ur vårdat
tal. Gator och flickor håller på att tränga ut gater och
flicker. En tendens till skriftenligt, ortografiskt uttal kan
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klart skönjas, och det är all anledning att gynna den. Det
är på den vägen vi kan hoppas komma fram till ett högsvenskt uttal som med större rätt än nu kan kallas r i k stalspråk.
Ser man på svenska språkets historia sådan den framträder i skrift under de tusen år, under vilka ett egentligt
svenskt språk kan sägas ha funnits till, finner man att stilidealen har växlat. Olika smakriktningar har följt på varandra, i nyare tid renässans, barock, rokoko, klassicism,
romantik, realism, naturalism. Granntyckthet och mustighet i uttrycket har avlöst varandra. I det hela kan man
väl säga, att idealistiska strömningar har ställt stora krav
på renhet och höghet i språket, medan realistiska har haft
mera känning med det brokiga talspråket. Stilidealen kommer även i fortsättningen att skifta. Ständigt kommer
dock kraven på klarhet och uttrycksfullhet att
upprätthållas. Reglerna om uttryckets enkelhet och korthet
får i själva verket underordna sig dessa grundkrav.
En svensk språkvård betyder i första hand att hävda
det svenska språkets egenart, att med omsorg förvalta det
språkliga arvet från tidigare generationer. Pieteten skall
dock icke förleda oss att avstaka horisonten för snävt. Vi
måste hålla sikten fri utåt, till våra närmaste grannar,
med vilka vi lyckligtvis ännu har ett nordiskt språk gemensamt, och även till världen i övrigt. Vårt språk är icke
ett dött, utan ett levande språk. Det betyder att det är föränderligt, rörligt, dynamiskt. Det står på sin fasta nordiska grund, men det bör liksom den nordiska människan
själv vara öppet och tillgängligt för nyheter som det kan
assimilera. Det otjänliga stöter det bort.

Nämnden för svensk språkvård
(stiftad 1944)
har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift
samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall tillika söka
åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att
vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen.
Nämndens stiftare äro den svenska föreningen Norden, Svenska
akademien, Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien,
Publicistklubben, Sveriges författareförening, Tekniska nomenklaturcentralen, AB Radiotjänst, Samverkande bildningsförbunden, Kungl.
Skolöverstyrelsen, Kanslern för rikets universitet, Folkuniversitetsföreningen och Svenska språkvårdsnämnden i Finland.
Nämnden har upprättat en rådfrågningsbyrå, som står till tjänst
med upplysningar i frågor rörande språkriktighet. Dess adress är
Nämnden för svensk språkvård, Stockholms Högskola, Stockholm.
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