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In ledn ing 

Svenska Akademiens stavning av i8oi 

Under I700-talet fanns det ännu inte någon fast norm för 
den svenska stavningen. Samma ord stavades ofta på flera olika 
sätt, även av samme skrivare, och man var i allmänhet vårds-
lös och inkonsekvent i stavningsfrågor. Men trots detta hade 
vissa betydelsefulla ändringar lyckats bli allmänt vedertagna 
under århundradets lopp. De viktigaste av dessa präglades av 
en gemensam tendens: i motsats till det tidigare godtycket 
och slöseriet med bokstäver innebar de en mer uttaistrogen, 
kortare och enklare stavning. Man skrev vid 1700-talets slut 
inte längre book, Jiuus utan bok, hus, inte tlien, thet utan den, 
det, inte w utan v, och man hade övergivit det förr ibland till-
lämpade bruket av stora substantivinitialer. 

Dessa nyheter stadfästes i8oi genom Svenska Akademiens 
»Afhandling om svenska stafsättet», ett arbete som torde sakna 
motstycke i sin samtid, fyllt av kloka omdömen och skrivet 
med en klar och elegant stil. Dess författare var skalden Carl 
Gustaf af Leopold, själv en av de aderton, och dess innehåll 
hade i alla enskildheter diskuterats inom Akademien. 

1 detta verk fick den svenska stavningen äntligen en fast 
norm. Visserligen påbjöds den aldrig genom någon kunglig 
förordning, men tack vare Akademiens auktoritet kom den 
likväl att följas nästan utan avvikelser i 3/4  århundrade. De 
förändringar som senare genomförts i svensk stavning har trots 
allt varit så få och begränsade att denna alltjämt i stort sett 
överensstämmer med Svenska Akademiens stavning av 18oi. 
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Leopold var en utomordentligt klok och praktisk man, en 
driven polemiker och skarpsynt skribent, men han var inte 
språkforskare, och han närde upplysningsmannens vanliga 
misstro mot utpräglade fackmän. Dessa förhållanden har inte 
undgått att på gott och ont prägla hans verk. De räddade hans 
stavning från de etymologiska konstigheter som dåtida veten-
skapsmän - ofta på osäkra eller felaktiga grunder - ville 
införa, men förledde honom å andra sidan till åtskilliga miss-
tag i språkliga motiveringar och kommentarer. Dess bättre är 
dessa i allmänhet utan betydelse för slutsatserna. 

När det gäller inhemska ord, visar avhandlingen stor hänsyn 
för bruket. Den såg här som sin uppgift inte att »omskapa» 
utan att »stadga» stavsättet. Med tanke på den genomgripande 
rationalisering som den svenska ortografien hade genomgått 
under de närmast föregående årtiondena, var denna återhåll-
samhet och strävan till fasthet naturlig. Men man måste ändå 
i vissa fall beklaga den rädsla för nyheter som ofta kommer till 
synes i arbetet. Möjligheten att nå fram till en mer konsekvent 
stavning av t. ex. å- och ä-ljuden försummades till förmån för 
en delvis mycket svagt motiverad kompromiss mellan redan 
brukade alternativa skrivsätt. 1 stort sett var dock Akade-
miens norm även i fråga om rent svenska ord mer modern än 
det nu kan förefalla. 1 fråga om lånorden slöt sig avhand-
lingen till den radikala minoritet bland författarna som i likhet 
med den då nyss bortgångne Kellgren i stor utsträckning an-
passade deras stavning efter svenska vanor. 

En av sina viktigaste uppgifter såg avhandlingens författare 
i att »visa skäl till bruket». För att göra detta, undersökte den 
stavningen av de svåra ljuden vart för sig. Den gav därmed 
förebilden till de svenska rättstavningsläroböckernas vanliga 
indelning av stoffet, där varje ljud behandlas i sin tur. Metoden 
förutsätter en tämligen konsekvent och uttalstrogen stavning. 
Den har i sen tid upptagits av de norska läroböckerna, men 
tillämpas, naturligt nog, varken i de danska, tyska, engelska 
eller franska. Tack vare den blev stavningen mer lättlärd, men 
samtidigt blottställdes dess inkonsekvenser och svårigheter på 
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ett sätt som säkerligen har bidragit både till styrkan och till 
inriktningen av svenska strävanden till enklare och mer uttals-
trogen stavning. 

Dansk stavning under förra hälften 
av i 800-talet 

Leopoids verk väckte berättigad uppmärksamhet också i 
Danmark. Sålunda inledde professor R. Nyerup »Det Danske 
Sprogs Retskrivningstheorier» (1805) med orden: »Svenska Aka-
demien, hvis mesterlige Afhandling om svenska ortografien har 
givet förste Anledning til denne Tractat, vilde jeg tage mig 
den Frihed, ydmygst at dedicere dette ringe Arbejde, dersom 
ikke Bøger, som udkomme fra de danske Presser, vare for-
budte i Sverrig». Förbudet att införa danska böcker i Sverige 
upphävdes emellertid snart. 

Jämförd med samtida och även långt senare dansk stavning 
var den svenska på jämförliga punkter överlägset enkel, prak-
tisk och konsekvent. Den fördelade stor och liten bokstav enligt 
franskt och allmäneuropeiskt och inte enligt tyskt bruk, den 
hade ci, inte aa, den hade avskaffat dubbelteckningen av lång 
vokal och hade i stor mån nationaliserat stavningen av lånord. 
Till största delen kom därför de danska rättskrivningsrefor-
merna under i800-talet att innebära en övergång till svensk 
skrivsed, och alltjämt är de viktigaste reformyrkandena i Dan-
mark sådana som skulle medföra större likhet med svenskan. 
De rent ortografiska ändringar som företagits i norskan efter 
den språkliga frigörelsen från Danmark, innebär likaledes vä-
sentligen en övergång från äldre dansk till svensk stavning. 
För utvecklingen av riksmålets ortografi har dock på många 
punkter landsmålets rationellare stavning, skapad i anslutning 
till fornisländskans, säkerligen spelat störst roll som förebild. 
Den har i allmänhet lockat med samma förmåner som sven-
skans. Endast i undantagsfall har denna reformagitation moti-
verats med strävan till nordisk överensstämmelse. 
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De flesta ändringsförslagen har en lång historia i Danmark. 
Många av dem går tillbaka ända till ordspråkssamlaren Peder 
Syv, vars 5>Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog» (dvs, de 
germanska språken, men arbetet behandlar nästan uteslutande 
danskan) kom ut 1663, andra till två arbeten av Jens Høys-
gaard, båda från 1743.1 De upptogs 1826 av Danmarks kanske 
mest berömde språkforskare, Rasmus Rask, i hans »Forsøg tu 
en videnskbelig dansk Retskrivningslre med Hensyn til Stam-
sproget og Nabosproget». 

Den omedelbara impulsen till Rasks arbete hade säkerligen 
Leopolds givit. Rask ville nu ge sitt folk en fast norm för stav-
ningen, men i detta avseende misslyckades han. Först mot år-
hundradets slut fick Danmark en officiell stavning, och denna 
var betydligt mer opraktisk och konservativ än den Rask 
föreslagit. Den har därför inte heller blivit fullt effektiv som 
norm. En mängd danskar trotsar konsekvent dess föreskrifter 
om stora substantivinitialer och aa genom att i sin privata 
rättskrivning fördela stor och liten bokstav på svenskt sätt 
och använda d. 

Rasks reformförslag var mer radikalt än Leopolds. Uttalet 
borde enligt Rasks program i första hand vara norm för stav-
ningen. Men när han behandlar konkreta problem, mildras 
radikalismen avsevärt genom ständiga eftergifter åt bruket, 
upprinnelsen (särskilt fornspråkets former), överensstämmelsen 
(i främsta rummet med svenskan) och åtskiljandet (av lika 
uttalade ord). Som - trots allt - mer radikal än Leopold 
och som språkman av facket, kunde Rask givetvis inte i alla 
delar uppskatta Leopolds verk, men detta förbehåll gör inte 
hans omdöme om den svenska avhandlingen mindre intressant: 
»Hr. af Leopolds Afhandling om svenska stafsättet, er vel . 
ikke fri for betydelige Fe] ltagelser, men dog i det hele et ud-
m2erket Arbejde i sit Slags, der også har haft en forønsket 
Virkning; ti da det udkom vare der meppe fem Mend i Sverrig, 

1  Dessa skrifter av Syv och Høysgaard finns utgivna av Henrik Bertelsen i 
serien Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det 
attende Aarhundrede, bd i, resp. bd  6, København 1915, resp. 1929. 



der skreve således, men nu skrive alle omtrent så» (företalet, 
s. lo). 

Redan av titeln på Rasks verk framgår att han ville ta sär-
skild hänsyn till stavningen i fornspråket (»Stamsproget»,» Old-
sproget»; i realiteten fornisländskan) och svenskan (»Nabo-
sproget», »Søstersproget»). Genom sin nära släktskap med dan-
skan kan dessa språk ha mycket i sin stavning, som är värt att 
tjäna som förebild för en god dansk ortografi. »Det er derfor 
stor Skade at vore Sprogherere hidtil have forsömt at studere 
de nordiske Sprog, og holdt sig udelukkende til Tysken, uagtet 
deraf i Henseende til Retskrivningen såre lidet er at kere 
Vi kunne ikke følge dens Rctskrivning uden at forvanske vort 
Sprogs Natur, eller i det mindste fremstille denne Natur urigtigen 
eller ligesom i Forkkedning» (s. 112). 

Tanken att vid fastställandet av danskans stavning ta hänsyn 
till fornspråkets, hade i nyare tid framförts i Danmark av pro-
fessor S. N. J. Bloch 1817, men ingen dansk hade enligt Rask 
före honom tagit vederbörlig hänsyn till svenskans stavning. 
Alldeles riktigt är väl inte detta påstående, men Rasks arbete 
är ändå ett ovanligt tidigt vittnesbörd om intresse för nordisk 
kulturell samverkan. Karakteristiskt för tiden är dock att Rask 
lägger större vikt vid likheten med fornspråket än med svenskan. 
Leopold, som skrev 25 år tidigare, hade i sitt vidlyftiga verk 
över huvud taget inte nämnt danskan. Pedagogiska synpunkter 
var lika främmande för båda författarna som för tiden i all-
mänhet. Ingen av dem förfäktade konsekvent någon viss teo-
retisk linje i stavningsfrågan, fastän Rask var mer böjd för 
det än Leopold, men båda gynnade i praktiken en mer rationell 
stavning än den tidigare. 

1 sitt verk yrkade Rask 1826 på fullständig övergång till 
antikvastil från den dittills i Danmark nästan enrådande frak-
turen. Vidare ville han stryka det icke uttalade e i ord som 
Trcee, Tra?es, Barbarie, at troe, vi saae, konsekvent slopa dubbel-
teckningen av vokal (i Huus osv.), stryka j efter g och k fram-

för w och ø (i ord som kjcer, gjøre), ersätta qv med kv, x med 
ks och införa dansk stavning av vanliga lånord (Löjtnant, 
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Sjal, Salme, Magasin, Af! cere, Møbel, Butik, Byste osv.). Slut-
ligen ville Rask utbyta cia mot ci. Detta förslag stödde han 
emellertid inte främst på svenskans bruk av ci, utan på före-
komsten av ett liknande tecken i en gammal handskrift av 
»Kong Valdemars sje1landske Lov» i den arnamagn2eanska sam-
lingen i Köpenhamn, vilket Rask - . ö. som det snart visade 
sig felaktigt - trodde där utmärkte å-ljud. Motiveringen är 
betecknande för tidens fornsvärmeri. Den fortievande arv-
fiendskapen kom till synes då den store ordboksförfattaren 
Molbech bemötte, misstänkliggjorde och tills vidare gendrev 
förslaget om ci i en skrift med den nationellt upprörda titeln 
»Om den nysvenske Skrivemaade i dansk Skrift». 

Men tiderna förändrades. Rasks skolkamrat och lärjunge 
professor Niels Matthias Petersen yrkade ett tjugutal år senare 
på stavningsändringar just i syfte att öka likheten mellan de 
nordiska språken. Detta skedde i uppsatsen »Den nordiske 
oldtids betydning for nutiden» (i Annaler for nordisk Old-
kyndighed, 1844-45). Där tog han till orda för ett närmande 
mellan de tre nordiska folkens språk och litteratur. Också stav-
ningen borde bidraga: svenskan borde förenkla fy till v (dan-
skarna hade gjort detta redan på 1700-talet) och inskränka 
bruket av dubbelkonsonant, danskan borde genomföra latinsk 
typografi, avskaffa substantivens stora förbokstäver, vokal-
fördubblingen och det »understödj ande» e. Medan Rask ville 
behålla de stora substantivinitialerna bl. a. av hänsyn till 
överensstämmelsen med tyskan, ville hans lärjunge slopa dem 
av det skälet - som naturligtvis inte är något skäl utan en 
yttring av nationellt känslotänkande - att de var av tyskt 
ursprung. När de föreslagna ändringarna i stavning hade genom-
förts, hoppades Petersen att tiden snart skulle vara inne för en 
verklig språkförening, en fullkomlig enhet i tungomål i Nor-
den. För vår tid förefaller en sådan strävan varken önskvärd 
eller möjlig att genomföra. Men detta hindrar inte att man nu 
allmänt i likheten mellan de nordiska språken ser en oskattbar 
tillgång, som med all kraft bör skyddas och som bör stärkas 
där detta kan ske utan att deras nationella särprägel lider men. 

['I 



Om Petersens strävande och slutmål må Leopolds kloka ord 
gälla: »Det rättaste kan öfverdrifvas, och detta händer me-
rendels i början.» 

Under skandinavismens tid fick strävandena till större likhet 
mellan de nordiska språken en rad framstående och ivriga ta-
lesmän. Till dem hörde i Danmark politikern Lucianus Kofod 
och elektromagnetismens upptäckare, Hans Christian ørsted. 
1 Norge förenade överläraren Knud Knudsen norsknationella 
och samnordiska ideal i språkvården. Nordiska författare, 
bland dem Björnson och Ibsen, slöt sig till rörelsen. Sin kulmen 
nådde dessa tendenser i det nordiska rättskrivningsmötet, som 
hölls i Stockholm den 25-30 juli 1869, det första och tills vidare 
också det enda i sitt slag. 

Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 

1 en resolution hade deltagarna i det år 1866 pågående skan-
dinaviska nationalekonomiska mötet i Stockholm uttryckt en 
önskan att nordiska vetenskapsmän och författare måtte sam-
manträda för att överväga medel och sätt för att skapa större 
likhet mellan de nordiska språkens stavning. Initiativet till 
ett sådant möte togs vid ett besök i Köpenhamn på hösten 
1868 av dåvarande professorn i historia vid universitetet i 
Kristiania Ludvig Kristensen I)aa, en ivrig skandinavist och 
framstående norsk politiker. På hans förslag möttes följande 
år i Stockholm ombud för de intresserade i Danmark, Norge och 
Sverige för att dryfta regler, varigenom större överensstämmelse 
skulle kunna nås mellan de två nordiska språkens stavning: 
dansk-norskans och svenskans. 

Det är värt att lägga märke till att skriftspråken i Danmark 
och Norge vid denna tid ännu var så nära identiska att det var 
naturligt att man gav dem det gemensamma namnet dansk-
norska och i alla sammanhang behandlade dem som ett språk. 
Strävandet att förnorska riksmålet hade ännu bara lett till få 
och obetydliga resultat, och endast 16 år hade gått sedan Ivar 



Aasen första gången hade framställt kravet på ett norskt lands-
mål. Detta hade ännu inte vunnit någon fast ställning i Norge 
och lämnades helt utan avseende vid överläggningarna i Stock-
holm 1869. 

Ursprungligen var det meningen att dansk-norskan och 
svenskan skulle företrädas av vardera 6 representanter vid 
detta möte: 3  från varje universitet (Köpenhamn, Kristiania, 
Lund, Uppsala). Men då skulle den svenska huvudstaden inte 
ha blivit företrädd. Representationen ändrades därför så, att 
5 delegater inbjöds från vardera Kristiania och Köpenhamn, 
och 3  från vardera Lund

'
Stockholm och Uppsala. De svenska 

intresserade fäste intet avseende vid att deras språk på detta 
sätt skulle få en representant mindre än dansk-norskan ( 
mot lo): i verkligheten blev förhållandet omvänt, eftersom en 
dansk och en norsk delegat fick förhinder. 

Bland de danska deltagarna märktes professor Sven Grundt-
vig, bland de norska Henrik Ibsen och Knud Knudsen. Den 
danska redogörelsen för mötet utarbetades av professor K. J. 
Lyngby, den norska av överläraren Jakob Løkke, och den 
svenska av dåv. lektorn Artur Hazelius. Endast de punkter 
som alla eller nästan alla var eniga om, godtogs slutgiltigt. 
Förslagets fullständiga lydelse var enligt den broschyr som ut-
gavs i Stockholm 1869 följande: 

sFör svenskan och dansk-norskan gemensamma bestämmel-
ser: 

Bruket af e och o såsom beteckning för ä- och å-ljuden bör 
inskränkas, i synnerhet der ett af språken har lång vokal. 
Andring af e och o till ä och ci bör snarast företagas, der först 
nämda skrifsätt har hvarken etymologisk eller fonetisk grund. 
Till en början bör man i bägge språken skrifva ä i förbindelsen 
jä, ex. järn, stjärnci, jämn, hjälm, hjälpa för »jerns, »stjerna», 
»jemn)), »hjelm», »hjelpa»; samt, hvad särskilt dansk-norskan 
angår, i ljudförbindelserna ag och cev, ex. et  crg, en ceg, bcegge, 
covne. 

q i inhemska ord utbytes mot h, ex. kvast, kvinna, kvälja 
för »qvast», »qvinna», »qvälja»; i dansk-norskan kvinde o. s. v. 

th i inhemska ord utbytes mot t, ex. ty, torsdag för »thy» (i 
thy att), »thorsdag»; i dansk-norskan ti, ting o. s. v. 
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x i inhemska ord utbytes mot ks, ex. okse, yks, straks för 
»oxe», »yx», »strax»; i dansk-norskan ökse (1) o. s. v. 

Onödig sammanskrifning af ord bör undvikas; alltså till handa, 
till väga, d sido för »tillhanda», »tillväga», »åsido»; i dansk-norskan 
oven i köbet, i morgen o. s. v. 

Den latinska bokstafsformen bör allmänt införas så väl i 
tryck som skrift. 

För svenskan ensamt gäller: 
fy afskaffas såsom tecken för v-ljudet, ex. hava, leva, skriva, 

kalvar för »hafva», »lefva», »skrifva», »kalfvar». 
/ afskaffas likaledes såsom tecken för nämda ljud, ex. halv, 

kalv, hav för »half», »kalf», »haf». - / behålles framför s och t, 
der det ljuder såsom f, ex. haft, drift, skrift, tol/t, hälft, ha/sens, 
lifsens oaktadt formerna hava, driva, skriva, tolv o. s. v. 

w och långt s i inhemska ord böra icke brukas i skrift och ej 
häller i latinskt tryck, ex. Vänern, Värmland för »Wänern», 
»Wärmiand». 

Konsonantfördubbling för uttryckande af kort vokal be-
hålles i slutet af böjliga ord, hvaremot hon bortlägges i oböjliga 
ord, ex. at, til, ub för »att», »till», »upp. 

Fördubbling af samma konsonant framför en tillkommen 
böjningsändelse, som börjar med konsonant, bortfaller, ex. 
fälde, bygde, väkte, släte, alt, grant, knapt, för »fällde», »byggde», 
»väckte», »släppte», »allt», »grannt», »knappt». - Der tvetydighet 
kunde uppstå, behålles fördubblingen, ex. fullt och /ult, visst 
och vist, kallt och kalt, skyllde och skylde. 

Den fördubbling af k, som i svenskan tecknas med ch, be-
hålles, i det ck anses endast såsom en grafisk beteckning af två 
sammanskrifna h. Om afstafning sker, skrifves aldrig c på ena 
och 1? på den andra raden; alltså ik-ke, tak-ha för »ic-ke», »tac-ka». 

Dansk-norshan ensamt angår följande: 
e bortkastas i alla de fall, der det är stumt; således: at tro, 

han tror, mulig för »troc», »troer», »muelig». 
Vokalfördubbling till beteckning af längd må icke användas; 

alltså ren, is, hus för »reen», »iis», »huus». 
Beteckningen aa aflöses af tecknet d, ex. dnd för »aand». 
1 det s. k. tveljud, som bildas af en vokal med ett följande 

j-ljud, tecknas det sista alltid med /' ex. va fe, boje för »vaie», 
»boie». 

j skrifves icke efter k och g framför de mjuka vokalerna ä, 
e, ö; alltså kcrr, kende, kön, ges, gerrig, göre för »kj2er», »gjerrig» 
0. 5. V. 
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d framför sk och mellan n och s bör icke skrifvas, der det icke 
hörer till roten; icke häller, der roten ligger utanför de nor-
diska språken - ex. tysk, kysk, vaske, prins, krans, danse, 
lanse, cense, grcense för »tydsk», »prinds» o. s. v. 

Den i svenskan brukliga konsonantfördubblingen i ordens 
slut till beteckning af kort vokaJ förordas icke till införande i 
dansk-norskan. Deremot kan i sist nämda språk undantagsvis 
användas accent till beteckning af långt vokalljud, der miss-
förstånd eljest lätt kunde uppstå, ex. en vis mand, en vis 
mand. 

Konsonantfördubbling bör aldrig ega rum framför annan 
konsonant; således sikre, tare, /ordoble. 

Stora begynnelsebokstäfver afskaffas i substantiv och böra 
användas endast i första ordet i hvarje mening, i egennamn samt 
i orden Gud, och 1, De, Deres, Dem (såsom tilltalsord). 

Hvad främmande ords stafning angår, har mötet denna gång 
stannat vid uttalandet af den allmänna åsigten, att från andra 
språk lånade ord, som kunna anses såsom fullt införlifvade med 
modersmålet, böra skrifvas på inhemskt vis.» 

De flesta nyheter som föreslogs gällde enbart eller främst 
dansk-norskan, som också var i störst behov av en förbättrad 
ortografi och som ännu inte hade någon fast norm för stavningen. 
1 Danmark och Norge var marken beredd för en reform - 
mötets förslag utgjorde ju i stort sett ett upprepande av Rasks 
och Petersens gamla yrkanden. 1 Sverige hade en reformsträvan 
mindre utsikter att lyckas; i Norge hade den mindre framgång 
än man kunde väntat. Det var bara i Danmark som väsentliga 
delar av mötets förslag någorlunda snart genomfördes i den 
officiella stavningen. 

Den danska stavningen I870I872 

Sven Grundtvigs Dansk retskrivningsordbog (187o) upp-
tog mötets nyheter och dessutom en del andra, t. ex. åtskiljandet 
av ø och 6, som länge hade påyrkats i Danmark. Detta bygger 
på säreget danska uttalsförhållanden: man skrev t. ex. enligt 
uttalet dø, dar, men Dör (= sv. dörr), Höne, böje. På grund av 
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häftigt motstånd måste man emellertid göra eftergifter. På 
ett möte den zi juni 1870 beslöt 13 ansedda danskar (utom 
delegaterna i Stockholm bl. a. författarna H. N. Clausen, 
Goldschmidt och Ploug) att anbefafla 9  av det nordiska mötets 
beslut till omedelbart genomförande; de övriga skulle vila till 
lämpligare tidpunkt. År 1872 kom en Dansk Haandordbog av 
Sven Grundtvig som följde detta program, och denna antogs 
samma år av regeringen som norm för dansk rättstavning. 
Därigenom utbyttes qv mot ko, onödig sammanskrivning upp-
löstes, latinsk skrift genomfördes, stumt e och dubbelvokal av-
skaffades, j-ljudet tecknades j i diftonger (Vej, Øje - förr 

Vei, øie), bruket av stumt d blev inskränkt, dubbelkonsonant 
försvann helt framför annan konsonant, och accent fick använ-
das för att utmärka längd och tryck. Alla dessa reformer - 
utom den första och de två sista - medförde ökad likhet med 
svenskan. Men många onödiga skillnader återstod. 

Den svenska stavningen efter 1869 

Svenskarna var inte så intresserade som danskar och norr-
män av mötet och dess förslag. Väsentligen berodde väl detta 
på att man i Sverige sedan 18oi ägde en fast norm för stav-
ningen och inte allmänt ansåg det påkallat att förbättra denna. 
Men en särskild, personlig orsak bidrog. Till de nio svenska 
inbjudna vid mötet hörde inte någon representant för Svenska 
Akademien och inte heller Sveriges då främste nordiske språk-
man, akademiledamoten professor Johan Erik Rydqvist. Sä-
kerligen var det kännedomen om Rydqvists avoga förhands-
inställning som gjorde att man inte kallade honom att delta 
i överläggningarna, och eftersom Rydqvist utan tvivel skulle 
ha utsetts till Akademiens representant, inbjöd man inte heller 
denna. Men sårad över att han på detta sätt åsidosatts, för-
fattade Rydqvist 1870 sin utomordentligt hätska och i många 
avseenden orättvisa och oriktiga skrift »Ljudlagar och skrif-
lagar», avsedd att totalt nedgöra det nordiska mötets förslag. 
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Rydqvist hävdade där, att »ett sökt närmande i skrifningen 
mellan Danskan och Svenskan, med mycket åtskilda ljudlagar 
och mycket olika historisk utveckling, beror af ett missförstånd, 
och icke låter verkställa sig utan språkens närmande till hvar-
andra, hvilket åter innebär ettdera språkets undergång, eller 
bådas» (s. 53). Tesens orimlighet framgår, om man jämför den 
med vad mötet verkligen yrkade. Men trots sina uppenbara 
överdrifter kom arbetet på grund av sin författares auktoritet 
att hindra ett genomförande av mötets beslut i Sverige. När 
Svenska Akademiens Ordlista 1874 utgavs för första gången, 
innehöll denna endast få avvikelser från vad Akademien hade 
föreskrivit redan i8oi. Endast på två punkter tillmötesgick 
den i någon mån de nordiska yrkandena, men dessvärre var 
just de förslag som genomfördes svagt underbyggda: dubbel-
teckningen av lång konsonant framför annan konsonant in-
skränktes något (fällde blev fälde, men alltjämt skulle man 
skriva byggde, ryckte osv.) och särskrivning blev vanligare 
(allt för, brddt om, den samme, livar andra, i hjel, till baka m. fl.). 
Reglerna för dubbelteckning blev genom denna ändring ännu 
mer invecklade än förr, och problemet om särskrivning eller 
samskrivning reglerades mindre naturligt än tidigare. De fyra 
närmast följande upplagorna av ordlistan var i det närmaste 
oförändrade avtryck av den första. 

Sjätte upplagan (1889) upphävde de nämnda nyheterna från 
1874, men införde i stället några andra av de ändringar som det 
nordiska mötet hade föreslagit: utsträckt bruk av bokstaven 
ä (här, jämn osv.) och införande av kv vid sidan av det äldre 
qv. Denna upplaga fick särskilt stor betydelse därigenom att 
den av regeringen påbjöds som norm för den svenska stavningen. 
Samma år blev också ytterligare några av Stockholms-mötets 
förslag genomförda i Danmark. Men ändringarna hade nu 
ingenstädes nordiska hänsyn som väsentlig drivkraft. De fram-
tvingades av den strävan till uttalsenlig stavning som under 
i800-talets sista årtionden fick förnyad och tidigare okänd 
styrka i hela Västerlandet. 

Denna rörelse sammanhängde med en av de viktigaste hän- 
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delserna i språkforskningens historia: upptäckten av talspråket. 
Tidigare hade vetenskapen mycket litet sysslat med detta. 
Nu fick det sin strålande upprättelse: den lingvistiska rikt-
ningen bröt segrande fram och kom att i ett halvt århundrade 
helt dominera över den egentligt filologiska. Riksspråket och 
dess framväxt förbisågs eller ringaktades, likaså stilforskningen, 
men uttalet studerades ingående, dialekterna utforskades sys-
tematiskt, stort intresse ägnades åt äldre tiders mindre nor-
maliserade skriftspråk, och talspråket kom i centrum för in-
tresse och uppskattning: man såg i det inte bara det primära 
språkliga uttrycksmedlet utan också det överlägsna och det 
som borde vara normgivande. Skriftspråkets förtjänster och 
nödvändiga särdrag förbisågs, dess traditioner ringaktades. 
Som en naturlig följd av denna intresseriktning och värdering 
slöt sig anhängarna av denna skola - och dit hörde i vårt land, 
där den hade några av sina mest lysande företrädare, snart 
sagt alla yngre språkvetenskapsmän - till den uttalsenliga 
stavningens idé. Under o- och 8o-talen framväxte i Amerika, 
England, Frankrike och Tyskland stora sammanslutningar som 
verkade för uttalstrogen rättstavning. Med samma syfte ar-
betade det svenska Rättstavningssällskapet, stiftat 1885, med 
dåv. docenten, sedermera professor Adolf Noreen som ordförande. 
Från 1886 till 1899 utgav det tidskriften Nystavaren (4 band 
och ett häfte). Häri yrkades på konsekvent uttalsenlig stav-
ning: å-ljudet skulle alltid tecknas d, ä-ljudet alltid ii, j-ljudet 

alltid j, sj-ljudet alltid sj, tj-ljudet alltid tf, och alla lånord 
skulle få inhemsk stavning. Endast en genomgripande reform 
kunde vara tillfredsställande, och den borde snarast möjligt 
genomföras. 

De omedelbara resultaten blev emellertid inte stora. 1 enlig-
het med sällskapets och det nordiska mötets yrkanden infördes 
1889, såsom nämnts, dels ett utsträckt bruk av bokstaven ä, 
dels alternativt kv i stället för qv. År 1900 blev ku obligato-
riskt. När en av Rättstavningssällskapets medlemmar alltifrån 
begynnelsen, Fridtjuv Berg, var ecklesiastikminister, påbjöds 
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1906 v-ljudets konsekventa teckning med v (tidigare v, f, fy, 
hv) och avskaffandet av cU. 

Reformkraven framfördes då från lärarhåll och kom i fram-
tiden alltmer att uppbäras av denna samhällsgrupp. Däremot 
har de under de senaste årtiondena så småningom nästan helt 
mist sitt stöd från vetenskapsmännen. En ny vetenskaplig 
inriktning och nya rön har gett nya åsikter, och samtidigt 
har de nordiska synpunkterna på nytt kommit till heders. 
Rättstavningsreformen 1906 är tillsvidare den sista i svenskan. 
Efter den upphörde Rättstavningssällskapets verksamhet. Men 
stavningsfrågan har ånyo blivit aktuell genom folkskollärarkårens 
framställningar 1934 och 1943 om förenklad ortografi. Dessa 
anknyter till Rättstavningssällskapets gamla krav, men är i 
vissa avseenden, särskilt i fråga om stavningen av å-, ä- och 
tj-ljuden, mer moderata. 

Också i Danmark och Norge kom liknande strävanden till 
uttryck, men de var i dessa länder betydligt svagare än hos oss, 
ehuru fullt ut lika radikala och till sin syftning lika vådliga 
för den nordiska språkgemenskapen. 

Den norska stavningen 

Rasks och N. M. Petersens idéer hade funnit en tacksam jord-
mån i Norge; till deras anhängare hörde Mauritz Hansen 47-
1842), på sin tid Norges mest läste skönlitteräre författare och 
samtidigt en flitig författare av skolböcker. 1 sin norska gramma-
tik 1837 tillämpade han i stort sett Rasks ortografi (t. ex. 
Ben, Hus, tro, Trce i stället för de vanliga Been, Huus, troe, 
Trcee), men redan följ ande år förbjöd Kirkedepartementet sko-
lorna att följa denna nya stavning. På förslag av Knud Knud-
sen genomfördes emellertid 1862 vissa av reformyrkandena: 
utom de redan exemplifierade bl. a. åtskilliga förenklingar i 
lånordens stavning (se s. 93).  Den norska stavningen var därför 
vid tiden för det nordiska rättskrivningsmötet 1869 inte längre 
identisk med den danska, men endast i den norska redogörelsen 
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för mötet kommer detta till klart uttryck. Det var väl i första 
hand praktiska skäl som gjorde att man i allmänhet inte fäste 
någon vikt vid denna ganska nya olikhet mellan dansk och 
norsk skrift, utan använde den gemensamma termen dansk-
norskan, även i fall där det hade varit riktigare att skilja på 
danskt och norskt. 

En norrman hade tagit initiativet till det nordiska rättskriv-
ningsmötet, och många norrmän visade sig ivriga att förverk-
liga dess beslut. Henrik Ibsen följde från 1870 den nya stav-
ningen, och Björnson tillämpade den mer eller mindre konse-
kvent i sin senare produktion. Deras exempel har säkert bidragit 
till att många av mötets förslag efter hand har genomförts i 
Norge. Sålunda har i både riksmål och landsmål latinsk typo-
grafi fullständigt utträngt frakturen, substantivens stora för-
bokstäver har avskaffats (redan på 80-talet), bokstaven d har 
ersatt det äldre aci (alternativt 1907, obligatoriskt 1917), och 
särskrivning tillämpas i stället för samskrivning »så langt råd 
er». Likaledes har i båda språken enkelteckning av konsonant 
framför annan konsonant kommit att praktiseras i något större 
utsträckning än tidigare, men detta står knappast i samband 
med att en sådan förenkling föreslogs 1869. 

Bortsett från de nämnda ändringarna, är landsmålets orto-
grafi ännu i stort sett densamma som vid språkets tillkomst 
på 1850-talet. Riksmålets stavning, som vid denna tid var 
identisk med danskans, har däremot undergått täta och djupt-
gripande förändringar, och är nu på nästan alla punkter iden-
tisk med landsmålets. Denna utveckling har på ett naturligt 
sätt gått parallellt med riksmålets förnorskning, och den har 
underlättats av att landsmålets ortografi från början var mer 
praktisk och rationell än riksrnålets. 

En del av det nordiska mötets förslag, t. ex. enkelteckningen 
av lång vokal, var genomförda både i landsmål (lm.) och riks-
mål (rm.) redan före 1869. Med stöd av landsmålets stavning 
har riksmålet senare utbytt qv mot ,1cv och x mot ks, slopat 
h i ord som Thing och cl i ord som Grcenclse (nu grense). 1 båda 
språken, men särskilt i landsmålet, används accenter inte sällan 
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i ordskiljande syfte (t. ex. og = och, men ag = ocksd; i rm. ofta 
för av fare, men for = sv. för; i lm. t. ex. fdr = spår, till 
skillnad från far = fader). Andra förslag från 1869 har däremot 
inte vunnit något beaktande. Lika litet som i Danmark och 
Sverige har ci tillåtits att utbreda sig på bekostnad av o, och i 
fråga om fördelningen av cr och e har den norska utvecklingen 
gått stick i stäv mot beslutet 1869. Den officiella rättskriv-
ningen i Norge har aldrig godtagit bruket av j i diftonger (man 
skriver alltjämt t. ex. ci, och numera också på rm. øy; före 1938 
på rm. cii), fastän Ibsen och åtskilliga andra tillämpade det; 
detsamma gäller strykningen av j i ord soin kjcer, gjcre. 

Landsrnålets stavning kan karakteriseras som en kompromiss 
mellan den äldre danska ortografien och den normaliserade 
fornnorska (eller snarare den normaliserade fornisländska). Men 
också Rasks reformyrkanden och den svenska stavningen har 
säkert tjänat som förebilder och gett ett värdefullt stöd när 
landsrnålsortografien utformades. 1 många fall har det utan 
tvivel också varit lättare för riksmålsmännen att övergå till 
landsmålets stavningsnormer, just eftersom dessa varit bekanta 
även från svenskan och från Rasks reformprogram. 

Från den danska stavningen övertog landsmålet bl. a. bruket 
av stora förbokstäver i substantiven och aa - båda delarna nu 
sedan länge bortlagda - och inskottet av j i ord som kjcsr, 
gjerne. Men avvikelserna är kanske ännu mer påfallande. Allt-
ifrån början har landsmålet sålunda skrivit hv, ks (icke qv, 
x). Det har aldrig använt dubbelteckning eller understödj ande 
e för att utmärka vokallängd (som i äldre da. Huus, boe). 
Däremot dubbeltecknar landsmålet liksom fornisländskan och 
svenskan slutljudande lång konsonant (t. ex. hatt, da. Hat), 
och från fornspråket har det övertagit den etymologiska för-
delningen av id . ii, nd . nn (lm. kveld—fjeil, land—mann; da. 
Kvceid—Fjaiid, Land—Mand). Med fornisländskan men knap-
past fornnorskan överensstämmer den stora sparsamheten i 
bruket av cz till förmån för e (brenna, emne, kjenna, seija, veg); 
ce används väsentligen när besläktade ord har långt å-ljud 
(scrd—sd). De vanliga diftongerna tecknas au, ci, øy (haust, 



bein, høyra). - Alla dessa stavningsprinciper har alltid till-
lämpats i landsmålet och följs nu också i riksmålet. 

Under 1900-talet har den norska rättskrivningen reglerats 
genom reformer 1907, 1917, 1938 och 1941. Med termen »rett-
skrivning» avser man emellertid i Norge inte bara ortografiska 
utan också rent språkliga förhållanden, och alla fyra reformerna 
har huvudsakligen gällt själva språket; de två senaste har 
endast obetydligt ändrat den egentliga stavningen. Gränsen 
mellan språkligt och ortografiskt är ibland mycket svår att dra; 
här behandlas endast rent ortografiska förhållanden. 

Den mest uppmärksammade och mest diskuterade stavnings-
ändringen i Norge under 1900-talet är den nästan fullständiga 
förnorskning av lånordens stavning som genomfördes 1917. 
Med stavningar som senlrum, sivil, nc»sjon, sjenere, sjokolcde 
intar norskan numera i detta avseende den mest radikala stånd-
punkten av de nordiska språken. Ändringen gällde båda de 
norska språken, men hade mycket större verkan på riksmålets 
skriftbild än på landsmålets, eftersom landsmålet av gammalt 
är i hög grad puristiskt. 

Den norska rättskrivningsreformen 1938 hade väsentligen 
rent språklig innebörd och syftade till att skapa större överens-
stämmelse mellan riksmål och landsmål. Slutmålet är att i en 
tämligen nära framtid helt sammansmälta de två språken. 
Det är naturligt - men beklagligt - att man med denna stora 
uppgift för ögonen inte har ägnat någon större uppmärksamhet 
åt ortografiska eller nordiska önskemål. 

1 den allmänna diskussionen i Norge är frågan om att införa 
en mer uttalsenlig stavning knappast alls uppmärksammad. 
Det är nästan bara i fråga om lånorden som den norska stav-
ningen är mer uttalstrogen än den svenska. 1 bruket av de mer 
konsekventa beteckningssätten kk och ks i stället för svenskans 
mer bekväma och mer internationella ck och x, har dock norskan 
förverkligat några av de önskemål som svenska nystavare ivrar 
för. Däremot är den norska stavningen av t. ex. j-, sj- och tj-
ljuden lika konservativ som den svenska. Trots samma uttal 
som i svenskan skriver man alltjämt gfkk, gjorde, djup, hjerte, 
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sky, skulle (lm. skilja), kiste, kjole osv., och tanken att ändra 
dessa beteckningssätt är i Norge inte aktuell. 1 vissa fall är 
den norska stavriingen till och med mer konservativ än den 
svenska: den behåller t. ex. hv- (i rm; lm. har kv-: jfr rm. Jivit - 
lm. kvit) och dt (som i godt, i båda språken). Fastän man i 
Norge aldrig uttalar d i ord eller t i taket, behåller man i stav- 
ningen de stumma tecknen 	lyckligtvis, får man från nor- 
disk synpunkt tillägga. 

Nordiska hänsyn bidrog till att man 1938 avstod 'från att 
införa skrivsätt som bonne, lann, men de var inte starka nog 
att hindra en rad från nordisk synpunkt synnerligen beklag-
liga småändringar. 1 både lm. och rm. stympades t. ex. 
tjuge till tjue, och för att öka likheten med lm. förenklades i 
rrn. efter, kvad till etter, hva; lm. har av gammalt etter, kva(!). 
Och utan hänsyn till att lm. - liksom da. och sv. - allt-
jämt har endast gav, tid, infördes i rm. alternativt former 
som ga, ii. De nya skrivsätten är inte mer norska än de 
gamla, och även dessa speglar ett rent norskt uttal. Den peda-
gogiska vinsten av ändringarna är ingen eller obetydlig, efter-
som t. ex. (vanligen) stumt d bevaras i en mängd andra ord: 
god, glad osv. En återgång borde därför i flera fall tämligen lätt 
kunna genomföras, och från nordisk synpunkt står den som ett 
oavvisligt önskemål. 

Före 1938 slutade infinitiven i den riksgiltiga normen för lm. 
alltid på -a, i rm. på -e. Men i dialekterna är s. k. kløyvd 
infinitiv på -a och -e i viss fördelning (t. ex. tala, men kaste) 
mycket vanligare, och den har en stark ställning i lands-
målslitteraturen. Nu tilläts den alternativt i båda språken. 
Men denna och flera andra av nyheterna från 1938 väckte 
stark opposition. En ny rättskrivning förbjöd 1941 bruket 
av kløyvd infinitiv och innebar även i övrigt väsentligen en 
återgång till äldre förhållanden. På grund av sin olagliga 
tillkomst utan stortingets medverkan och godkännande sak-
nar emellertid denna rättskrivningsnorm giltighet sedan Norge 
blivit fritt. Detta hindrar inte att vissa av dess reformer är 
värda ett bättre öde. En ny prövning av stavningsfrågan kan 

20 



inte uppskjutas länge i Norge. Man får hoppas att därvid pe-
dagogiska och nordiska synpunkter blir bättre tillgodosedda 
än vid de senaste ändringarna. 

Den danska stavningen efter 1872 

1 Danmark hade redan 1872 de flesta av det nordiska rätt-
skrivningsmötets förslag från 1869 genomförts, men i Sverige 
dröj de det tjugo år tills något enda av dem blev förverkligat. 
Och de nyheter som då infördes: utsträckt bruk av ä, och till-
låtandet av kv vid sidan av qv, utgjorde ju bara en liten del av 
hela programmet. Den politiska skandinavismen hade lidit 
skeppsbrott, och den kulturella såg ut att följa med i under-
gången. 1 Danmark, där allmänheten ansåg att rättskrivnings-
mötets förslag innebar oproportionerligt få svenska ändringar, 
ökade svenskarnas passivitet misstämningen. Att över huvud 
taget några ytterligare reformer som gagnade språklikheten 
kunde genomföras, berodde i Danmark lika väl som i Sverige på 
det stöd dessa ändringsförslag fick från den uttalsenliga stav-
ningens anhängare. År 1885 begärde Pedagogisk Selskab av 
dåv. danske kultusministern Scavenius en enhetlig och mo-
derniserad stavning. En kommitté av författare, vetenskaps-
män och pedagoger fick i uppdrag att utreda frågan och fram-
lade ett förslag som bl. a. innebar strykning av j efter g och k 

framför e, e, ø och ö (i ord som kjcvr), utbyte av x mot ks, och 
en rätt vittgående fördanskning av vanliga lånords stavning 
- alltsammans återstående krav från det nordiska mötet. 
Kommitténs majoritet ville också avskaffa substantivens stora 
förbokstäver, men detta förslag föll. De övriga punkterna ge-
nomfördes 1889. Näste kultusminister, Goos, företog 1892 
några smärre regressiva ändringar: bruket av cv inskränktes, 
något, och stumt cl återinfördes i åtskilliga ord. Åtskiljandet av 
ø och ö, som hade tillåtits 1872 (jfr s. 12), förbjöds. Reformen 
1892 är tillsvidare den sista i Danmark. Icke i någon enda fråga 
hade pedagoger och ljudstayare uppnått någon framgång som 



gick utöver det nordiska mötets program, och två av dettas 
viktigaste punkter: d och de små förbokstäverna, var och är 
alltjämt icke genomförda. Men i debatten gjorde sig ljudsta-
varna starkt gällande. 

Också i Danmark saknade man vid denna tid helt intresse 
för likheten mellan de nordiska språken, och även andra prak-
tiska synpunkter förbisågs. Cand. mag. V. Boberg, som 1895 

utgav »Den danske retskrivnings historie i de sidste 200 år», 
slutar sitt arbete med en uppräkning av de stavningsreformer 
som han själv ansåg mest angelägna för danskans del. Till dem 
hör givetvis avskaffandet av substantivens stora förbokstäver, 
införandet av d, och ett fortsatt fördanskande av lånordens 
stavning. Men till den gällande danska stavningens lyten räknar 
han också dubbelbetydelsen av y i begynde Syn, och o i Bog, 
om . Ros, ond, av i i finde ilde, av g i Segi . btige. Tydligen 
önskade Boberg införa skrivsätt som begonne, bdg, dm, /enne, 
safi, kanske rent av de »uttaisrätta» begone, /ene. Nya bokstä-
ver måste införas för d-ljudet i bade och g-ljudet i bage. »Tiden 
er måske endnu icke kommen for de fleste af disse reformer, 
men den vil engang komme, for eller senere, om da sproget 
vedbliver at bestå.» Denna nystavningsiver ryggade inte till-
baka ens för den mest genomgripande förvandling av språkets 
skrivsätt. Den katastrofala följden för det danska språkets 
läsbarhet på andra sidan Sundet och Skagerak tänkte man 
inte på: likheten mellan de nordiska språken vare sig i skrift 
eller tal intresserade inte. Boberg slutar: »Bestrabelserne for 
en tiln2ermelse mellem de nordiske folks retskrivrnng er for-
lngst skrinlagte tilligemed selve den skandinaviske idé, både 
i Danmark og i Norge, hvor retskrivningsreformatorernes fike 
'pige', ul 'ud', dy 'dyb' osv. mere og mere fjerner den norske 
ortografi fra den danske, og i Sverrig, hvis 'nystafvara's' (sic!) 
jivcz 'give', tjöra 'køre', sjära 'skrre' osv, just heller ikke bi-
drager til at forøge overensstemmelsen.» 

Till detta må anföras, att de norska stavningsändringarna av 
nämnd typ visserligen förstorat skillnaden mellan danskan och 
norskan men samtidigt ökat likheten mellan norskan och 
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svenskan, och därför inte kan sägas ha ökat splittringen i Nor-
den. De svenska stavningsändringarna, som i likhet med de 
danska som Boberg sj älv föreslår verkligen skulle införa nya 
och mycket svåra skillnader mellan de nordiska språken i 
skrift, har lyckligtvis ännu inte genomförts. Och i Bobergs eget 
fädernesland har sedan 193o-talet den enda rättskrivningsrö-
relsen av någon som helst betydelse satt som sitt huvudmål 
att skapa större överensstämmelse mellan dansk, norsk, och 
svensk stavning. Detta mål är en del av strävandet till ökad 
språklig gemenskap mellan de nordiska folken. 

Initiativtagaren till detta arbete i det nutida Danmark är 
författaren juris d:r Sven Clausen. Skrämmande klart har 
han visat, hur det starka tyska inflytandet på danskan stän-
digt skapar nya skillnader mellan denna och de nordiska 
systerspråken, framför allt inom ordförrådet. Genom ett otal 
intressanta och sprudlande kvicka tidningsartiklar och före-
drag har han sökt väcka allmänheten till insikt om den en-
ligt hans mening hotande nordiska språkförbistringen. Sitt 
förnämsta forum har han och hans anhängare sedan 1938 
i Årbog for nordisk målstrev. Det är Sven Clausens för-
tjänst mer än någon annans, att den nordiska språkvårdens 
länge försummade problem nu på allvar blivit uppmärksam-
mat. Men hans entusiastiska förkunnelse har inte fått stå 
oemotsagd. Även bland dem, som i huvudsak gillar hans 
syfte, har många ansett att han överdriver lägets allvar och 
att han går för långt i sina yrkanden. 

År 1941 bildades »Dansk forening til nordisk sprogrøgt» 
med lektor Mogens Nissen som ordförande och Sven Clausen 
som styrelseledamot. Denna förening har fått utomordentligt 
stark anslutning från alla samhällsgrupper. Flera av Danmarks 
ledande språkmän är medlemmar. Dess program har samman-
fattats i följande fyra punkter: 

»Foreningens formål er, på saglig og videnskabelig grund, at 
virke for bevarelse og fremme av det danske sprogs nordiske 
karakter. 

Foreningen vii modarbejde retskrivnings2endringer, som fjer- 
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ner dansk skriftsprog fra de øvrige nordiske skriftsprog, og 
virke for retskrivningsreformer, som giver mere ligeartede ord-
billeder. 

Foreningen vil arbejde for, at det flles nordiske ordforråd 
øges. 

Endelig vii foreningen virke for en tydelig udtale av det 
danske sprog.» 

1 fråga om stavningen vill föreningen inte framställa några 
yrkanden, innan nordiska språkmän åter har fått tillfälle att 
samråda, utom på tre redan slutdebatterade punkter, där den 
tillämpar en mer nordisk stavning än den gängse: den fördelar 
stor och liten bokstav enligt svensk regel, använder d i stället 
för aa, och stavar av (inte af). År 1942 riktade föreningen en 
framställning till dåv. danske undervisningsministern Jørgen-
sen med förslag att dessa ändringar skulle genomföras också 
i officiell dansk stavning. Förslaget blev då välvilligt mot-. 
taget men har ännu icke föranlett någon åtgärd, fastän de 
politiska hindren för en reform nu bortfallit. 

* 

Dessa danska strävanden har mött sympati i Sverige, fram-. 
för allt bland spräkmän och nordiskt intresserade. Man har 
framhållit att samma problem, om också i mindre grad, exis-
terar även för svenskans del. Den nyinrättade »Nämnden för 
svensk språkvård» har starkt understrukit sin nordiska inrikt-
ning, och man torde kunna vänta att den genom undersök-
ningar och publikationer kommer att i Sverige skapa en mot-
svarighet till den verksamhet som Dansk forening til nordisk 
sprogrøgt bedriver framför allt genom sina småskrifter. Det 
är uppenbart att också den svenska allmänheten nu har fått 
en viss insikt om språkgemenskapens betydelse. Sålunda an-
gavs i den kritik, som 1943  mötte folkskollärarkårens framställ-
ning om förenklad stavning, från skilda håll omsorgen om 
skriftens likhet med danskans och norskans som ett skäl mot 
vissa föreslagna ändringar. 
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Också i Norge har liknande synpunkter framförts, både från 
riksrnålsanhängare och landsmålsfolk. Läraren Olav Hoprek-
stad, som var ordförande i det utskott som på Noregs kerarlags 
vägnar hade att yttra sig om den »Tilråding om ny rettskriv-
ning> (i) som i huvudsak genomfördes 1938, förklarade 
bland annat: »Der (i arbetsutskottet) var dei samde med meg 
um at det burde verta samdryftingar millom nordmenn og 
svenskar, gjerne med danskar og, um å finna fram til ej sams 
skriftform for dej ordi som lyder og kan skrivast likt i dej tri 
nordiske mål svensk, dansk og norsk.'> 

Och redan 1927 underströk professor D. A. Seip, senare 
rektor vid universitetet i Oslo, värdet och betydelsen av en 
samnordisk rättskrivning: »De nordiske sprog vilde kunne leses 
meget lettere i nabolandene, dersom ikke ortografien skilte så 
meget og gjør det rent unødig. Det er en fremtidsopgave for 
de tre nordiske land, at disse rent unødige ulikheter i de tre 
sprog kommer bort.» 

Uppgiften var olöst 1927, den är olöst i dag. Men är den inte 
av för stor betydelse för att ställas på framtiden? Marken synes 
nu vara beredd för åtgärder som skulle stärka språkgemen-
skapen. Rättstavningsreformer som ökar den inbördes likheten 
är ett av medlen att hålla språksamhörigheten vid makt. Med 
påpekande av den stora betydelse som likhet i stavning har 
för det nordiska samarbetet i dess helhet, riktade 1938 på svenskt 
initiativ en interskandinavisk akademisk kommitté en vädjan 
till regeringarna i Danmark, Norge och Sverige att inte godkänna 
någon föreslagen ändring i stavningen utan att först dess kon-
sekvenser ur nordisk synpunkt hade noga övervägts. 

Den svenska folkskollärarkårens reforrnförslag 
av 1943 

Rättstavningsfrågan aktualiserades 1943 åter i Sverige, då 
Sveriges allmänna folkskollärareförening, Sverges folkskol-
lärarförbund, Sveriges folkskollärarinneförbund och Sveriges 
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småskollärarinneförening till k. m:t ingav en gemensam fram-
ställning om åtgärder i syfte att modernisera och förenkla rätt-
skrivningsnormerna. 

Denna framställning stödde sig på en utredning och ett för-
slag av Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté, i vilken samt-
liga de nämnda organisationerna är företrädda. Det har senast 
framlagts i skriften »Bör stavningen moderniseras» (1943) av 
skriftspråkskomrnitténs ordf., undervisningsrådet Ruben Wagns-
son, dess v. ordf., seminarielärarinnan fil. lic. Carita Hassler-
Göransson och dess sekr., huvudredaktören för Folkskollärar-
nas tidning Johan Forsell, under medverkan av läroverks-
adj. Carl Cederblad och överläraren Ragnar Wirsén. Förslaget, 
som inskränker sig till principiella yrkanden, innehåller följande 
punkter: 

i) Rikstalspråkets former tillåts också i skrift. Detta gäller 
främst typen vi kan (nu: vi kunna), vidare mej, dej, sej, s&ja, 
ska, la, sa och de i talspråket alternativa honnom, hadde, ci, o 
(jämte okk). - Märk att det i dessa fall inte är frågan om något 
åläggande att använda de nya skrivsätten, endast om ett med-
givande. 

Allmänt brukade lånord stavas efter svenska regler. Detta 
leder till ändringar i synnerhet av beteckningar för s- och sj-
ljud, t. ex. sentimeter, nasjon. 

»Obehövliga» tecken (c, x, z) slopas. Alltså t. ex. bakke, 
sirkel, yksa, sink. 

Stumma tecken avlägsnas. Hjcrta blir järta; djup, ljus, 
skjuta, stjärna blir jub, jus, sjuta, sjärna, osv. 

j-ljudet tecknas alltid j, även i ord som je, älj. 
sj-ljudet tecknas alltid sj, även i ord som sje, sjära. 
ng-ljudet tecknas alltid ng, utom framför k. Alltså t. ex. 

lungn, vangn; och som nu ung, bank. 
Långt å-ljud tecknas i inhemska ord alltid ci. Alltså utbyts 

o mot ci i t. ex. sciva, sån, tja'g, civan (jfr o-van!), liksom tidigare 
skett i båge, /dgel, tåla m. fl. 

Reglerna för dubbelteckning av medijud förenklas och 
blir undantagslösa. Konsonant dubbeltecknas endast efter be-
tonad kort vokal: alltså som nu komma, boll osv., och konsekvent 
dömma. Regeln skall följas också i lånord, t. ex. a/är, kolosal, 
literatur. Dock skall m och n alltid enkelskrivas i slutljud: 
lam (nu lamm), san (nu sann). Konsonant framför annan kon- 
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sonant dubbeiskrivs endast i sammansättningar: bollspel, men 
troldom, bygde, bätre, /ins, snabt. 

Att genomförandet av dessa förenklingar skulle göra stav-
ningen betydligt mer lättlärd är obestridligt. Men vissa av 
ändringarna skulle också medföra betydande nackdelar. Och 
man får akta sig för att överskatta deras pedagogiska bety-
delse. Noggranna undersökningar har visat att en fullständigt 
ljudenlig svensk stavning skulle kunna befria oss från högst 
1/4 av de stavfel som begås. Men i så fall måste t. ex. å-ljudet 
alltid stavas på samma sätt, likaledes ä-ljudet och tj-ljudet 
- reformer som man klokt nog har avstått från att yrka på 
denna gången. Ingen föreslagen eller rimlig rättskrivningsre-
form kan få stockholmarna att skilja säkert mellan nieta och 

mäta, eller göteborgsbarnen att skilja på bussen och börsen. 
Det förblir oberoende av all uttalsvård lika svårt för alla att 
stava rätt till halvt och häl/t, ärvt och är/tlig; analysfel av typen 

aktaga och skolärare blir inte sällsyntare, och pedagogerna 
kommer att få rätta fel av typen dyligt, vårlikt och sna75pt 

(ev. snat) lika ofta som förr. Om man jämför de sannolika 
förbättringar i stavningsfärdigheten som skulle inträda om för-
slaget genomförs med de stora framsteg som under de senaste 
årtiondena vunnits genom förbättrade undervisningsmetoder, 
framför allt koncentration på det vanligaste ordförrådet, måste 
man konstatera att den nya vinsten - trots allt - blir ganska 
måttlig. Detta innebär inte att förslaget utan vidare bör av-
visas. Den uttalsenliga stavningen skulle inte bara medföra 
pedagogiska fördelar genom sin större enkelhet och sina klara reg-
ler, den skulle också ge en sannare bild av nutida talad svenska 
än den nu gällande stavningen ger. Men den skulle på många 
punkter också medföra nya nackdelar. Det gäller att i varje 
enskilt fall väga de fördelar en ändring skulle medföra mot 
övergångstidens obehag och kostnader och den brutna tradi-
tionen - men detta utan att hemfalla åt någon generations-
egoism - och framför allt mot de bestående nackdelar som de 
eventuellt skulle föra med sig. Dessa skulle i vissa fall bli 
mycket stora. Den allvarligaste av dem utgör den minskade 
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överensstämmelse med dansk och norsk stavning, som skulle 
bli följden, om vissa av de föreslagna ändringarna genom-
fördes. 

Förslagsställarna uppger sig inte vara okänsliga för detta 
nordiska argument, men påstår att kritiken är missriktad: 
tvärtom skulle den nya stavningen vara att föredra framför 
den nu gällande just av nordiska skäl. Det är riktigt att ett 
allmänt bruk av typen vi kan skulle öka likheten med danskan 
och norskan, där denna i ett halvt århundrade varit enrådande, 
men beträffande de förslag som rör själva stavningen förhåller 
det sig annorlunda. Några av dem skulle verkligen öka lik-
heten (framför allt hk, ks), men de mest framträdande änd-
ringarna skulle ha en ytterst olycklig verkan: slopandet av de 
»stumma» tecknen, j-ljudets konsekventa stavning med j och 
sj-ljudets med sj skulle på ett ödesdigert sätt skapa nya skill-
nader mellan de nordiska skriftspråken. Påståendet i skrift-
språkskommitténs arbete 1943, i efterskriften, att det skulle 
vara väsentligen några av det nordiska rättskrivningsmötets 
ännu inte förverkligade programpunkter från 1869 som den nu 
föreslår till genomförande, har mycket liten täckning i verk-
ligheten. 

Den svenska »konststavningen», vårt »ortografiska s. k. 
systems, är inte alls »föråldrat och godtyckligt», som dess be-
lackare brukar påstå. När den gällande stavningen avviker från 
nutida uttal, sker det i regel av historiska skäl. Denna »ålder-
domlighet», som röjer sig i skrivsätt som göra, ske, stjärna, 
kyrka, är praktisk också nu och kommer att förbli det i fram-
tiden. Tack vare den underlättas i väsentlig mån i hela Nor-
den läsningen av systerspråken. Om vi menar allvar med det 
nordiska samarbetet, måste vi vara glada över att dessa stav-
ningssätt bevarats. 1 dessa fall har verkligen den svenska 
ortografiska konservatismen visat sig vara hälsosam. 

Men detta innebär inte att den svenska stavningen på alla 
punkter är tillfredsställande. Den har sina svagheter, och det 
finns åtskilliga olämpliga och enstaka orimliga stavsätt, som 
verkligen bör ändras. Just jämförelsen med de andra nordiska. 



språken ger därvid många gånger vägledning till en bättre 
skrivsed. Och det finns rättstavningsfrågor som i alla de nor-
diska språken är flytande: dit hör å- och ä-ljudens stavning, 
dubbelteckningen av medijud och lånordens stavning. Det 
vore en betydande fördel om man kunde lösa dessa frågor 
i nordiskt samråd på ett sådant sätt att stavningen där det är 
möjligt bleve densamma i alla länderna. Den erfarenhet man i 
de olika språken har av skilda stavningsprinciper och skrivsätt, 
kan också ge anledning att förmoda att resultatet av sådana 
överläggningar skulle bli inte bara en mer gemensam utan också 
en mer rationell ortografi. 
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En nordisk samszlavnz'ng  

Strävandet till likhet mellan de nordiska språkens stavning 
innebär två krav. Det ena: att avvisa sådana reformförslag 
som skulle väsentligt minska den rådande överensstämmelsen. 
Detta är i Sverige en aktuell uppgift med anledning av de för-
slag som Folkskollärarkårens skrift språkskommitté framställt. 
Den är det i mindre grad i Norge, men också där är ett mot-
stånd påkallat mot söndrande tendenser, t. ex. benägenheten 
att stryka d i ord som god, glad, hvad, side. 1 Danmark däremot 
har under senare år agitation för nordiskt splittrande, sär-
nationellt uttalsenliga skrivsätt inte ägt någon styrka. Denna 
mer passiva, konservativa sida av arbetet för gemenskap i 
nordisk stavning är synnerligen viktig, och den har glädjande 
nog på sistone vunnit ganska allmän förståelse både i vårt land 
och i grannländerna. Men den utgör endast den ena sidan av 
strävandena till nordisk samstavning. 

Det andra kravet blir att avlägsna alla av uttalet icke mo-
tiverade skillnader, som nu finns mellan de nordiska språkens 
rättskrivningar. Detta skulle kräva starka förändringar i alla 
språkens eller åtminstone danskans och svenskans skriftbilder. 
Endast om viljan till och intresset för nordisk gemenskap hos 
danskar, norrmän och svenskar är starkare än vanans och tra-
ditionens makt i vart och ett av länderna, kan en sådan reform 
genomföras. Det är väl inte överdrivet pessimistiskt att kon-
statera att denna förutsättning ännu inte är för handen i något 
av dem. Tills vidare får man därför sätta målet något lägre: 
nöja sig med sådana reformer i enande riktning som samtidigt 
innebär påtagliga praktiska eller pedagogiska fördelar. And-
ringsförslag av denna typ är införandet av ci och inskränkandet 
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i bruket av stora förbokstäver i danskan. Dessa yrkanden har 
dessutom stöd av att de är synnerligen väl förberedda genom 
mer än 200-årig agitation, och av att många danskar både nu 
och tidigare följt dem i sin privata rättskrivning. Det blir svå-
rare att träffa ett lyckligt val mellan cii och ä, ø och ö, cli och 
lik, x och lis, och framför allt att genomföra ettdera beteck-
ningssättet i hela Norden. De onödiga skillnaderna är mycket 
stora, både i principiella frågor och i enskildheter. Till de van-
ligaste orden hör i alla språken da., no. at—sv. att, da., no. lii—
sv. till, da., no. er—sv, är, da. af — no., sv. av, da. paa —no., 
sv. pd, da. ind—no. inn—sv. in, och da. hvad—rm. Jiva—sv. 
vad. Olikheterna mellan dessa ytterst vanliga ords stavning 
är delvis av rätt ungt datum: det gamla kvad förlorade sitt h 
i svenskan 1906 och sitt d i riksmålet 1938. }-Iur ordet bör sta-
vas: Jivad, liva, vad eller va, kan diskuteras, men ordets nu-
varande splittrade stavning ger en skrämmande ortografisk 
illustration till den växande språkförbistringen i Norden. Det 
räcker inte att hindra att sådana saker händer om igen. Vi 
måste också bättra det som fordom brast. Och det brast myc-
ket. Några exempel må illustrera: 

»Thy Mandens Mod er Kvindan kert. 
Det starka er det skøna vierdt.» 

»Hvad ret du t2enkt, hvad du i Krlek vii, 
hvad skønt du drørnt, kan ej af Tiden hvrgas. 
Det er en Skørd, som undan honom brgas, 
thy den hør Evighetens Rike tu.» 

Dessa välkända svenska texter ter sig för en svensk mot-
bjudande, främmande och svåruppfattade eller åtminstone 
tröglästa så som de här ges, förklädda i nu officiell dansk stav-
ning: svensk skrift i den form som tills vidare är lättast att 
uppfatta för en dansk. Men det är denna rent yttre form som 
rättstavningskonservativa danskar anser vara förträfflig och 
lämplig att behålla. - Låt oss vända på experimentet: 
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»Där är ett yndigt ian , 
det står med brede böge 
när salten Österstrand; 
det bukter sig i backe, dal. 
Det hedder gamle Danmark, 
og det är Frej as sal. 

Vårt gamle Danmark skall bestå 
så länge bögen spegler 
sin topp i bölgen blå.» 

Denna stavning chockerar säkert en dansk, men för en svensk 
kommer den texten att verka ännu mer förtrogen, den verkar 
nästan svensk - för den har inga fler olikheter mot den svenska 
stavningen än vad uttalet motiverar. Det må här överlämnas 
åt läsaren att på egen hand av de båda exemplen bilda sig en 
uppfattning om hur en förnuftig kompromiss borde ta sig ut. 
Senare i framställningen kommer de principiella motsättning-
arna att närmare belysas. 

Ett praktiskt försök med enhetligare nordisk stavning gjordes 
i antologien »Nordens stämma», utgiven i Stockholm 1940. 
1 stället för danskt och norskt ø användes där typen ö, och i 
danska och äldre norska texter utbyttes aa mot å och fördela-
des stor och liten bokstav enligt svensk (och yngre norsk) 
princip. Det vore önskvärt att man också framgent följde 
sådana normer, särskilt vid citering från systerspråken och i 
litteratur som vänder sig till en nordisk publik. Att i svensk 
text stava t. ex. Aarhus, Sorø, Sjcelland (alldeles orimligt är 
det inte ovanliga, varken danska eller svenska Sjaellund) i 
stället för Århus, Sorö, Sjö/land är att visa en alldeles onödig 
respekt för den officiella danska stavningen, till stor del på 
punkter där det »svenska» skrivsättet sedan länge tillämpats 
av en stor mängd danskar. 

Naturligtvis kan det inte bli tal om att danskarna skall över-
gå till svensk ortografi, och ännu mindre att svenskarna skall 
övergå till dansk. Den danska är den praktiskt och pedagogiskt 
sämsta av de nordiska folkens och måste därför underkastas 
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de största ändringarna, men den har också den största vinsten 
att dra av en nordisk samstavning. 

De ständigt framträdande yttre olikheterna mellan de nor-
diska språken ger de skrivna språken utseende av att vara 
långt mer främmande för varandra än de i verkligheten är. 
Vi skulle känna våra språk mer samhöriga om de på papperet 
klarare röjde sitt syskontycke. Detta skulle kräva genomgri-
pande ändringar i våra skrivvanor, men ju mer vår läsning 
och vår bildning blir nordisk i stället för särdansk, särnorsk 
eller särsvensk, desto mer naturliga och påkallade kommer 
dessa nya skrivsätt att förnimmas. Den nordiska samstav-
ningen skulle verka som en kulturell tullunion. Tack vare 
den skulle vi läsa systerspråken mycket lättare och snabbare, 
och därför väl också i mycket större utsträckning än nu. Den 
betydelse detta skulle få för det nordiska samarbetet och sam-
förståndet kan svårligen överskattas. Den gör rättstavningen 
till en nyckelfråga för det nordiska samarbetet och till en 
nordisk kulturfråga av första rang. 

De stora förbokstäverna 

Seden att skriva substantiv med stor begynnelsebokstav 
(Forbogstav, som det kallas på danska och norska) kom till 
Danmark med boktryckarkonsten och de första boktryckarna, 
som också där var tyskar. 1 Sverige följdes den endast till-
fälligtvis, och den lämnades utan avseende i Akademiens norm 
för stavningen i8oi. Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 
rekommenderade den svenska fördelningen av stor och liten 
bokstav också för danskan och norskan. 1 de norska skolorna 
infördes denna på 8o-talet. 1 Danmark råder ännu den tyska 
fördelningen, men den har varit utsatt för hårda attacker, allt-
sedan Peder Syv i sin ovan nämnda skrift 1663 (s. 46) utta-
lade: »Bogtrykkerne satte og de selvstndige oord (Substantivci) 

med store bogstave for an; hvilket er ufornødent (uden mand 

vilde giøre det ved Nominc, som skrives som Verba)>. 1 en 
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hemställan till undervisningsministern begärde Dansk fore-
ning til nordisk sprogrøgt 1942 att substantivens stora ini-
tialer skulle slopas; många danskar gör detta i sin privata 
rättskrivning. Genom reformen skulle dansk skrift bringas 
närmare systerspråkens, och samtidigt få en fördelning som 
i stort sett överensstämde med de andra västerländska språ-
kens, utom tyskans. Också rent praktiska skäl talar för en 
sådan ändring: de stora förbokstäverna är tidsödande fram-
för allt vid maskinskrivning och vid sättning. För stavnings-
undervisningen är de en svår belastning, dels eftersom regeln 
måste inövas redan på ett stadium då barnen har svårt att 
förstå skillnaden mellan ordklasser, dels på grund av de in-
vecklade bestämmelserna om substantiverade ords stavning. 
Man skriver nu i Danmark t. ex. »Hans Indre svarer ikke til 
det ydre», »en rejsende», men »en Handelsrejsende», under den 
visserligen något osannolika förutsättningen att man på denna 
punkt lärt sig behärska gällande officiell ortografi. Det ofta 
upprepade påståendet att de stora förbokstäverna skulle be-
hövas för att skilja ord åt, som annars skulle stavas lika, har 
så liten grund att det praktiskt är betydelselöst. Danskans 
närmaste släktingar har ju länge eller alltid rett sig utan någon 
sådan nödhjälp. För norska och svenska läsare verkar de stora 
bokstäverna inne i meningen som stoppsignaler. De hej dar den 
läsande, som väntar att den stora bokstaven inleder en ny 
mening. 

aa 	å 

När det gamla långa a-ljudet, som ofta tecknades aa, under 
medeltiden i Norden övergick till å-ljud, fick det i danskan 
behålla denna gamla beteckning. 1 Sverige skapades under 
1400-talet för detta ljud bokstaven d, och från och med refor-
mationen blev den enrådande i svensk skrift. Visserligen var 
inte bokstaven ci med sitt övertecken: ringen, den enklaste i 
alfabetet, men den var kortare än aa, och svarade mot den 
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efterhand allt mer genomförda tendensen att aldrig beteckna 
ett ljud, eller i varje fall en vokal, med mer än en bokstav. 
Yrkandena att införa d i danskan är gamla. De går åtminstone 
tillbaka till Jens Høysgaard, som föreslog och själv använde d 

redan 1743, liksom senare Rasmus Rask i rättskrivningsläran 
1826. Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 rekommenderade 
svenskans d till införande också i danskan och norskan. 1 Norge 
tog Ibsen och Björnson upp bruket av d, men det blev officiellt 
påbjudet först 1917, och då med särskilt framhållande av den 
fördel det skulle innebära, om alla de tre nordiska rikena an-
vände samma bokstav. Spridda försök att i landsmålet i stället 
införa fornisländskans ci - som ett mer norrönt och nationellt 
tecken - fick inte någon anslutning. 1 Danmark har sedan 
länge många enskilda, särskilt språkmän, skrivit ci, men aa 
är alltjämt det officiella. 1 sin hemställan till undervisnings-
ministern 1942 begärde Dansk forening til nordisk sprogrøgt 
att ci skulle införas. 

1 det svenska alfabetet kommer bokstaven ci av gammalt 
mellan z och ci. Det är ett beklagligt vittnesbörd om bristande 
nordisk orientering eller bristande omtanke, att norrmännen 
1917 gav bokstaven en annan plats: sist i alfabetet. Nu före-
slås denna placering också för danskans del. Det vore mycket 
olyckligt om detta gick igenom. Det ömsesidiga användandet 
av ordböcker och uppslagsverk på systerspråken försvåras vä-
sentligt genom en sådan fullkomligt onödig avvikelse. Det 
norska bruket sedan 1917 kan inte tillmätas samma betydelse 
som det urgamla svenska. Överensstämmelse i Norden nås 
lättast genom att norskan övergår till och danskan sluter sig 
till den svenska bokstavsordningen. 

- 0 - ö 

1 samband med boktryckarkonstens införande övertog sven-
skan de tyska typerna ci och ö, och lät dem ersätta de äldre 
cr och ø, som alltjämt begagnas i danskan och norskan. För- 
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ändringen var beklaglig inte bara ur nordisk synpunkt utan 
också ur praktisk. De nya tecknen var lättare att förväxla 
med varandra eller med andra. Särskilt vid sidan av d blev 
ii och ö besvärliga. Dessutom glömmer man vid skrivning lätt 
övertecknen: ä blir a, ö blir o. De faller också ofta bort på reklam-
skyltar: Brod och rnjolk kan man läsa på många svenska mjölk-
butiksfönster. Den lilla cr-typen är lättare att skriva än det 
lilla d och skrivs fortare. Hur besvärligt det stora Ö är, är 
allmänt uppmärksammat. På affischer och liknande ser man 
ständigt tafatta försök att pressa in prickarna i 0-ringen; 
också ansatser till danskt 0 möter, men man vågar inte ta 
steget fullt ut. 1 stället för ø skriver man för hand i Danmark 
6, i Norge ö; många (särskilt äldre) danskar skriver dock ö. 
De rent praktiska skälen för att övergå till den danska eller 
norska skrivseden är starka. Pedagogiskt - om termen tas i 
dess vanliga trånga mening - är saken betydelselös. 

Men det finns också argument som talar direkt emot en änd-
ring i svenskan. Vi kan inte lämna ur räkningen att också 
tyskan och finskan använder ä och ö. Det nordiska rättskriv-
ningsmötet 1869 övervägde att föreslå den senare typen till 
genomförande även i dansk-norskan. Den hade där länge an-
vänts vid sidan av ø, i Danmark ofta i en av uttalet bestämd 
fördelning (man skrev t. ex. dø men böje; se närmare s. 12). 

Både i Danmark och Norge förekommer alltjämt typen ö rätt 
ofta i rubriker, på kartor och skyltar osv., men numera näs-
tan aldrig i löpande, tryckt text. Svenskans ö gör därför inte 
ett lika främmande intryck på danskar och norrmän som vårt ci. 
Ett utbyte av ci mot a skulle därför kunna förefalla viktigare. 
Till följd av olika stavningsvanor motsvaras emellertid svenskt 
ci i danskan mycket ofta och i norskan nästan alltid icke av 
ce utan av e. Om svenskan ersatte ci med ce skulle visserligen 
likheten mellan svenskans och särskilt danskans skriftbilder 
ökas i avsevärd mån, men endast jämförelsevis få enskilda ord 
skulle få mer överensstämmande stavning. Frågan bör därför 
ses i samband med problemet om ä-ljudets teckning. De för-
ändringar som ett utbyte av ä och ö mot cV och ø skulle vålla 

36 



i svenskans skriftbild skulle bli mycket stora, ojämförligt myc-
ket större än de en omvänd reform skulle medföra för dan-
skans och norskans del. Det torde därför vara synnerligen svårt 
att i Sverige skapa någon opinion för en sådan övergång, 
trots de nordiska och praktiskt-typografiska fördelar den ove-
dersägligen skulle innebära. 

kk ck 

Under medeltiden skrev man i hela Norden hk, men i bok-
tryckarkonstens följe kom också ck hit från Tyskland. Under 
1700-talet ersattes emellertid ck av hk i Danmark—Norge. 
Detta var en följd av samhörigheten: när man stavade sub-
stantivet tack Tak, var det naturligt att stava verbet tacka 
takke. 1 svenskan med dess dubbelteckning av slutijudande 
konsonant efter betonad kort vokal (tack) kunde denna faktor 
inte spela in. Även om rent logiska skäl talade för hk, kunde 
dessa inte göra sig gällande i strid med traditionen, engelskans 
och tyskans exempel och den praktiska fördel som ck innebär 
för den skrivande. Svenska Akademien avstod i8oi frön tanken 
på att införa kk, eftersom ck var »ett vigare fördubblingstecken». 
Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 inskränkte sig till att 
föreslå att ck (liksom i tyskan) vid avstavning skulle skrivas 
k-k. alltså icke, men ik-ke. Förslaget ledde icke till något re-
sultat. Rättstavningssällskapet gick längre: det fordrade till 
att börja med hk i alla ställningar, givetvis av rent teo-
retiska, inte av nordiska skäl, men godtog i sitt slutliga förslag 
(1887) ck. Trots att bruket av ck inte vållar några stavfel, har 
Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté tagit upp förslaget i 
sitt reformprogram, och kräver att hk skall genomföras. Andra 
omstavare är mer tveksamma, de vifi behålla ck som en bekväm 
förkortning eller av hänsyn till likheten med engelskan och 
tyskan eller helt enkelt därför att en ändring till hk inte skulle 
medföra någon större pedagogisk förmån. Stavningar som sak-

kunskap och tackhort röjer ju tvärtom en fördel hos det nu- 
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varande skrivsättet, även om de är få och inte bör tillmätas 
någon större betydelse. Men danskar, norrmän, islänningar, 
finnar och holländare - alla våra närmaste grannar - skriver kk. 
Om Skriftspråkskommitténs förslag realiserades på denna punkt, 
skulle likheten i skrift bli större mellan systerspråken. Kon-
sekvensen talar för kk. Den skrivtekniska fördel som ck innebär, 
blir av mindre betydelse, ju mer man övergår från att skriva 
för hand till att använda skrivmaskin. 

ks - x 
Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 föreslog att bokstaven 

x i inhemska ord skulle utbytas mot ks. Yrkandet var gammalt 
både i danskan och svenskan och stod i överensstämmelse med 
stavningens allmänna tendens att låta varje bokstav beteckna 
endast ett ljud och låta varje ljud betecknas blott av en bokstav. 
Pedagogiskt var frågan om x eller ks likgiltig. Rättstavnings-
sällskapet tog upp förslaget på sitt program, men lät det gälla 
också lånorden. 1 denna fulla utsträckning genomfördes det 
i danskan 1889 och har det blivit förverkligat också i norskan. 
Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté har tagit förslaget i 
arv, trots att det pedagogiskt är i det närmaste betydelselöst, 
och yrkar ännu 1943 på stavsättet ks, även i lånord. Genomförs 
denna punkt i deras reformförslag, skulle nordisk enhetlighet 
nås. Men en nordisk samstavning bör givetvis innebära att i 
varje enskilt fall det bästa skrivsättet blir gemensamt. Strä-
vandet att ersätta x med ks vittnar om det förbiseende av 
praktiska och internationella synpunkter, som många gånger 
kännetecknar ljudstavarnas förslag. Bokstaven x är internatio-
nellt använd som tecken för uttalat ks efter kort vokal. Skriv-
sätt som exempel är internationella. Engelskan använder x 
också i germanska ord, t. ex. ox (= oxe). Tyskan har här den 
obekväma typen Ochs, stracks, men Exempel osv. Förslaget 
att i nordiska språk införa ks är fött av grå teori och hållet vid 
liv i Sverige av pur slentrian. Här är det danskar och norr- 
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män som bör ändra, inte vi. Vårt skrivsätt är överlägset, om 
saken ses praktiskt. Yrkanden på att återinf öra x i danskan 
har framförts av bl. a. framlidne professor Otto Jespersen 
(Tanker og studier, s. 100; 1932). 

dt - t -tt 

Skrivsättet dt är gammalt både i danskan och svenskan. 
Det växte fram ur samhörigheten med stamformernas cl: det 

var naturligt att skriva godt, ondt, /ödt till stamformerna god, 

ond, föda, fastän något cl aldrig uttalades framför ändelsens 

t. Skrivsättet dt används i danskan och norskan endast inom 
dessa kategorier: i neutrum av adj. som i mask, och fern. 
slutar på -cl, och i supinum och particip av verb som i infinitiv 

slutar på -de (i lm. -da). 1 svenskan, där dt avskaffades 1906, 
var regeln svårare att tillämpa, eftersom det neutrala parti-
cipet hos svaga verb skulle sluta på -dt i analogi med det mas-
kulina och feminina participets -d: är väntadt enligt är väntad. 
Danskan och norskan, som här har en gemensam oböjlig form, 
i da. och rm. på -et, i lm. på -a, saknar denna svårighet (da., 

rrn. ventet, lm. venta = sv. (har) väntat, (är) väntad, vänta(d)t); 

man skriver er ventet (lm. er  venta) som har ventet (venta), er 

født som har født. 1 svenskan var stavningen är väntadt svår-
lärd och förvirrande, eftersom participet i neutrum i riks-
språket hade identiskt uttal med det mycket vanligare su-
pinum väntat. Det tunga dt i slutet av svagtonig stavelse kunde 
kännas onaturligt - i danskan och norskan förekommer dt 
endast i slutet av betonad stavelse -, och former som det 
1889-1906 påbjudna är byggdt (1801-89 är bygdt, men har 

byggt) måste med sina fyra konsonanter i följd verka motbju-
dande klumpiga. Rättstavningssällskapet tog upp strykning 

av dt på sitt program, pedagoger stödde kravet, och genom re-
formen 1906 avskaffades dt i full utsträckning i svenskan, så 
att man nu skriver inte bara är kallat utan också gott, ont, 

fött. Någon tanke på att försöka lösa problemet gemensamt 
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med danskar och norrmän hade man inte. Ändringen skapade 
nya olikheter i nordisk skrift, men också nya överensstäm-
melser. Redan 1886 antog Svenska Akademien ett förslag till 
inskränkt bruk av dt, som skulle ha medfört principiell över-
ensstämmelse med danskan och norskan: dt skulle skrivas en-
dast i neutrum av icke participiella adjektiv (godt, ondt osv., 
men är kallat) och i supinum och neutrum particip av verb 
med infinitiv på -da (/ödt osv.). Detta förslag till förenkling 
övergavs dock snart, men sedan dt-stavningen generellt av-
skaffats, tog Svenska Akademiens Ordförteckning 1916 upp 
det och satte dess dt-former framför den officiella stavningens 
former med t eller tt, och Svenska Akademiens Ordlista8  (1923; 

den senaste upplagan) anför fortfarande dt-stavningen i dessa 
fall, ehuru placerad i andra hand och icke tillåten i skolorna, 
som den av Akademien föredragna. 

Reformen 1906 innebar en stor pedagogisk vinst, men den 
gamla stavningens största svårigheter skulle undanröjts även 
genom den tilltänkta partiella reform, som Akademien gav offent-
lighet åt först när det var för sent. Men också denna inskränkta 
dt-stavning vållar bekymmer, i synnerhet på lågstadiet i sko-
lorna, i Danmark och Norge, där den av gammalt tillämpas. 
Skall nordisk överensstämmelse nås på denna punkt, måste 
antingen svenskarna övergå till det danska och norska, av 
Akademien förordade systemet, eller också danskar och norr-
män övergå till det nu officiella svenska skrivsättet. Det danska 
och norska bruket har sin fördel och sitt stöd i att det ger ut-
tryck åt den naturliga samhörigheten mellan former som godt 
och god, födt och föda, på ungefär samma sätt som stavningen 
delvis i strid med uttalet sammanhåller t. ex. högt och hög, 
/dtt och /d, snabbt och snabb. Den officiella svenska stavningen 
har företrädet att vara lättare att lära. Valet kan vara svårt. 
Det bör dock framhållas att i fråga om de enskilda ordens stav-
ning visserligen båda lösningarna skulle skapa fullständig över-
ensstämmelse mellan norskan och svenskan, men att endast 
den uttalsenliga stavningen här skulle skapa full likhet också 
med danskan. Det cl som ett danskt dt utgår från, motsvaras 

40 



nämligen i norskan och svenskan ofta av ett t. Liksom norr-
männen och förr svenskarna skriver danskarna godt, ondt, 

bedt osv., men mot danskans vaadt av vaad står i norskan och 

svenskan vdtt av vdt, mot danskt mødt av møde står norskt møtt 

av lm. niøta, rm. mote och svenskt mött av möta. Den största 
överensstämmelsen skulle därför nås, om danskan och norskan 
här övergick till att följa uttalet liksom den officiella svenska 
stavningen gjorde redan 1906. En förutsättning är dock att 
danskan i så fall bytte ut typen modt, godt mot nwtt, gott, och 

inte mot mot, got. 

V-ljudet 

Sedan 1906 tecknas i svenskan v-ljudet alltid v. Tidigare 
förekom utom v skrivsätten 1 /v och hv; man skrev t. ex. hat, 
ha/va, hvem. 

1 danskan (och norskan) hade redan på 1700-talet / och tv 
utbytts mot v. Det nordiska rättskrivningsrnötet yrkade 1869 
på samma ändring för svenskans del. 

Förslaget fördes vidare av Rättstavningssällskapet, som emel-
lertid också krävde förenkling av hv till v. När v-stavning i full 
utsträckning genomfördes i Sverige 1906, innebar detta sam-
tidigt ett ökande och ett minskande av likheten i nordisk 
stavning. Danskan och det norska riksmålet behåller nämligen 
hv. 

Förslaget att förenkla hv till v hade mött mycket häftigt 
motstånd bl. a. därför att ändringen skulle bli så starkt fram-
trädande, då den skulle drabba uteslutande början av ord. 
Under åren närmast före 1906 hade frågan nästan helt avförts 
från debatten. Det var därför en fullkomlig överraskning, när 
också denna ändring påbjöds i Fridtjuv Bergs cirkulär 1906. 
Starka krafter sattes i rörelse för att åstadkomma en återgång 
till det äldre skrivsättet hv (och i viss utsträckning också till 
bruket av dt), men de misslyckades. Historiskt är det förståe-
ligt att reformivrarna under åren kring unionsupplösningen 

4' 



inte tog hänsyn till likheten med systerspråken och att inte 
heller vännerna av en återgång lade någon vikt vid denna. Men 
från nordisk synpunkt måste båda dessa ändringar (liv till 
v, dt till t och tt), som genomfördes utan samråd med danskar 
och norrmän och utan tanke på deras nordiska konsekvenser, 
te sig beklagliga eller åtminstone förhastade. 

Den nya skillnad som uppstod i fråga om v-ljudets stavning 
var så mycket allvarligare som den splittrade flera av språkens 
vanligaste skriftbilder: livad, livern osv. Det äldre skrivsättet 
förekom i omkring 25 ord, men i realiteten var det lättare att 
lära än vad denna undantagssumma ger intryck av. Ungefär 
hälften av undantagen och bland dem de vanligaste tillhörde 
en sluten grupp av pronomina och likartade ord: livad, kvar, 
hvartör, hvarje, hvarken, hvart, Jivem, lzvilken osv.: att lära sig 
deras stavning var snarare att lära sig ett undantag än ett 
dussin. 

Någon enstaka dansk nystavare kräver v i stället för liv, 
och bl. a. i skriften »Forslaget om språkreform» (Oslo 1936) 

yrkar professor Seip av pedagogiska skäl på förenkling av 
liv till v i riksmålet. Ändå borde liv vara lättare att lära för de 
flesta norrmän och för många danskar än det var för svenskarna. 
Mot riksmålets liv (uttalat v) står nämligen i landsmål liv eller 
Ii (rm. hva - lm. ha, kva, rm. livit 	lm. kvit), och i stora delar 
av Jylland har liv ett annat uttal än v. 1 Sverige bevarades 
däremot skillnad mellan gammalt hv och gammalt v bara i av-
lägsna, glesbebyggda trakter. Tyskan känner inte skillnaden 
(was, weiss, liksom war, weis), men engelskan bevarar den i 
skrift i det omkastade wh (what, white, men was, wise) och indi-
viduellt, puristiskt, pedantiskt och dialektalt också i uttalet. 

Under de senaste åren har i Sverige på nytt röster höjts för 
en återgång till liv - åtminstone huvudsakligen från represen-
tanter för de generationer som växt upp med den gamla stav-
ningen. Men den nya stavningen har nu tillämpats i drygt en 
mansålder och har därför vunnit fast hävd. Det är inte troligt 
att strävandena att återinföra en för så länge sedan avskaffad 
stavning vinner någon framgång, i synnerhet när den gamla 
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stavningen, som denna, är mer obekväm och svårlärd än den 
nuvarande. En nordisk samstavning i detta avseende kan 
knappast nås på annat sätt än genom att danskan och riks-
målet stryker h i hv. 

1 ett enda ord: af, bevarar danskan den gamla stavningens 
/ trots att v annars har genomförts. Både norskan och svenskan 
har av. När ordets andra bokstav hörs, uttalas det i korrekt 
danska som om det stavades av. Ett läsuttal a/f har emellertid 
vunnit icke obetydlig spridning. Det skulle kunna hejdas ge-
nom en ändring i stavningen. Det ytterst vanliga ordet skulle 
då också skrivas på samma sätt i danskan som i norskan och 
svenskan. 

gt - kt 

Sedan i8oi eller tidigare har i svenskan sådana ord som 
lukt, sakta, rykte, vakt, dikt, direktör, praktisk stavats med ht. 

1 ord som dessa, där båda ljuden hör till stammen, är stavningen 
med ht nu enrådande både i norskan och svenskan; förr skrev 
man gt även i sådana ord, om något släktord hade g (jagt en-

ligt jaga, osv.) och följde därvid i överdrivet nit samhörigheten 
även när den var så svag och så svår att inse som mellan drägt 

och draga eller vigt och väga. Denna skrivregel framkallade 
också svårlärda stavningsskillnader mellan åtskilliga ord med 
identiskt uttal, som flygt (av flyga) och flykt (av fly, flykta), 

rigta (syfta) och rikta (berika). År 1889 tilläts därför ht i alla 

oböjda ord (bukt, dräkt, duktig osv.); det blev obligatoriskt 
1900. Sedan dess förekommer gt i svenskan bara när t är böj-
ningsändelse. Detsamma gäller numera norskan. Båda språken 
har t. ex. högt, lågt enligt hög, låg, sv. roligt, vägt, ägt enligt 

rolig, väga, äga; norskan även bvgt, trygt av bygge, byggja och 

trygg (sv. byggt, tryggt). 
1 danskan är tvärtom gt det normala beteckningssättet: 

ht möter av gammalt bara som motsvarighet till svenskt ckt 

(tykt = tjockt, vakt = väckt; lika i norskan) och sedan 1889 
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för gammalt ct i utomgermanska lånord (taktisk, Direktør). 
Det nuvarande skrivsättet är lättlärt, även om skillnaden 
mellan det franska eller latinska lånordet Akt (Aktstykke osv.) 
och det från tyskan lånade Agt (agte, iagttage osv.) eller mellan 
det införlivade Digt och det mer främmande diktere (sv. dik-
tera) kan vålla stavfel. När vissa danskar nu enligt uttalet 
vill utbyta gt mot kt är skälet framför allt strävan till likhet 
med norskan och svenskan. Från nordisk synpunkt vore en 
ändring välkommen: då skulle danskarna liksom vi skriva 
dikt, 'makt, viktig osv., och inte som nu Digt, Magt, vigtig. 
Men ändringen bör för samhörighetens skull bara gälla ord 
där båda bokstäverna hör till stammen: trots att uttalet är 
gemensamt, är det naturligt att danskan behåller stavningar 
som søgte (enligt søge), rigt (enligt rig) och givetvis bogstav 
(enligt bog), lika väl som norrmän och svenskar stavar högt 
(icke hökt) eller vigt (icke vikt, av adjektivet vig eller verbet 
viga). 

Å-ljudet 

A-ljudet stavas i danskan, norskan och svenskan dels med 
d (aa), dels med o. Fördelningen av dessa tecken vållar fram-
för allt i landsmålet och svenskan rätt betydande svårigheter. 
Den historiska förklaringen till det dubbla beteckningssättet 
är att vårt nuvarande å-ljud i inhemska ord uppkommit dels 
av äldre långt a, som redan under medeltiden övergick till 
å-ljud, dels av äldre kort å-ljud, tecknat o. Förhållandet har 
blivit invecklat därigenom att det tidigare långa ljudet ibland 
förkortats, och det tidigare korta ganska ofta förlängts. 

Så länge man i uttalet uppehöll en klar skillnad mellan de 
båda typerna av å-ljud efter deras historiska ursprung, behövde 
inte stavningen vålla några bekymmer. Man uttalade så, att 
gåva och sova, hdll och troll inte rimmade, och i allmänhet sta-
vade man efter detta uttal. Men långt in på 1700-talet använde 
mindre nogräknade skrivare icke sällan d och o tämligen plan- 
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löst om varandra. Denna ofasthet lade sin del av grunden tifi 
senare tiders besynnerliga regler och undantag. 

Den historiskt betingade uttalsskillnaden mellan två slags 
å-ljud lever ännu kvar i de flesta norska och svenska dialekter; 
spår av den möter man i skrivsätt av typen s6va i återgiven 
dialekt. 1 Danmark torde den vara helt försvunnen. Redan i 
gustaviansk svenska föredrog man ett enhetligt uttal av å-ljudet, 
och nu är detta enrådande i vårdat uttal både i danskan, riks-
målet, landsmålet och svenskan. 

Det nya uttalet innebar förutsättningen för en ny stavning: 
å (aa) var framför allt i danskan det vanliga tecknet för det 
långa ljudet, o för det korta, och ingen uttalsskillnad stödde 
längre den etymologiska fördelningen. Steg för steg trängde 
å (aa) som tecken för lång vokal utanför sina etymologiska 
råmärken, och - fast i mindre skala - utbredde sig o som 
tecken för kort. Redan Svenska Akademiens avhandling 18oi 
föreskrev stavningar som båge, hål, något och tåla - de hade 
länge varit brukliga. Men alltjämt återstår många svenska 
undantag från regeln att långt it-ljud tecknas å. 

Bland svenska nystavare är kravet på förenklad stavning 
av å-ljudet gammalt. Rättstavningssällskapet med professor 
Adolf Noreen i spetsen ville teckna det, kort som långt, kon-
sekvent med å; professor J. A. Lundell, som 1886 ville behålla 
dess dåvarande stavning, eftersom det äldre uttalet alltjämt 
levde kvar, yrkade 1934 på att å-ljudet undantagslöst skulle 

stavas med o. Båda reformerna skulle kräva förändringar i 
en mängd enskilda ords stavning, den senare skulle dessutom 
fordra ett nytt tecken för o-ljudet (Lundell föreslog o) - en 
i så fall unikt svensk eller åtminstone unikt nordisk, svår-
genomförbar och mycket olycklig nyhet. 

Svenska anhängare av förenklad stavning har emellertid efter 
hand kommit till den uppfattningen att en reform efter någon av 
dessa två linj er skulle medföra mycket mer ändringar och obehag 
än den pedagogiska vinsten och vinsten i tydlighet är värda. 
Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté utredde visserligen 
1934 konsekvenserna av en genomförd it-stavning men avstod 
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från att föreslå den, eftersom den skulle förändra skriftbilden 
så starkt och fjärma svenskan från de stora språken, där d 
inte förekommer. Rent tekniskt var dessutom d en sämre bokstav 
än o. Däremot ansåg kommittén att det borde tas under över-
vägande om inte det långa å-ljudet konsekvent borde stavas 
med el. 1 sin hemställan 1943 föreslår folkskollärarkåren denna 
stavning. Ett liknande förslag framför Carl Cederblad i Bevä-
ringsstavningen (ii, s. 346 m. fl.). Han visar där att å-ljudet, 
i motsats till vad J. A. Lundell påstått, inte hör till de svåraste 
punkterna i stavningen, och anser därför inte någon genom-
gripande reform påkallad: det räcker om el blir ständigt tecken 
för det långa ljudet, och o möjligen får större användning som 
tecken för det korta. 

Varken i D a n m a r k eller i N o r g e har någon agitation av 
betydelse förts för enklare å-ljudsstavning. Men också i dessa 
länder har samma tendens gjort sig gällande som i Sverige. 
Enligt uttalet men mot etymologin har danskan och riksmålet 
bdret (= burit), stjdlet (= stulit) osv. - men landsmålet skriver 
bon, stoli - och holde (sv. hdhla, lm. halda). Både danska, riks-
mål och landsmål har el i motsvarigheterna till de svenska 
hona och villkor, men i övriga fall har landsmålet strikt hållit 
fast vid den etymologiska stavningen och skriver inte bara 
som svenskan kol, son, sova osv, utan också t. ex. boge, fogel, 
skoda. När en del av dessa former i sen tid har tillåtits också i 
riksmålet, har de där fått behålla o-stavningen: man får nu 
på riksmål skriva bo ge, kol, kol, son vid sidan av de med danskan 
gemensamma formerna bue, hull, kull, sann (da. Bue, Hul, 
Kul, San). 

Av de svenska ord med långt å-ljud som ännu sta-
vas med o, har märkligt nog bara få samma uttal i Danmark och 
Norge. Från nordisk synpunkt finns det inget att invända mot 
stavningar som ddlde (da., rm. dul(g)te, lm. dulde), mdln (sky), 
rddna (rødme), tjdg (snes, på lm. även tjau och tjug); båren, kdra 
och villkdr skulle överensstämma med systerspråkens stavning. 
Något annorlunda förhåller det sig med den grupp ord där ut-
talat -dv stavas -ov. Dessa har nu samma stavning i alla språken 
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(lova—love, osv.). Skrivet ov uttalas emellertid ibland olika 
i da., no. och sv., och om långt å-ljud före v alltid teckna-
des d, skulle därför en del nya olikheter uppstå. Ordet roy 
har t. ex. på no. långt å-ljud, men på sv. långt o, och på 
da. uttalas det med diftong, liksom typen Skov (no., sv. skog) 

och t. o. m. oven och sove. Skälen till ändring är likväl 
starka, och en sådan har länge påyrkats i svenskan. Det 
vore rimligt om åtminstone norskan företog samma ändring, 
men frågan är där ännu inte mogen för en lösning. Pedagogiskt 
besvärligast är inte orden med -ov, utan de enstaka undan-
tagen, och dessa kan omstavas i svenskan utan att det skulle 
nämnvärt minska skriftlikheten i Norden. Av rent svenska 
hänsyn vållar dock stavningarna kdl för kol (kålhandlare == ?) 
och sdn för son (jfr Andersson osv.) vissa betänkligheter. Men 
i andra fall skulle å-stavningen medföra särskilda fördelar. 
Man skulle slippa den fullkomligt onödiga skillnad i stavning 
som nu råder mellan (kungligt) hov och (fisk-)hdv, och i stället 
på nytt få fördelen av en skillnad, nu i överensstämmelse 
med uttalet, mellan dvcin och ovan - till 1906 hölls orden isär 
genom stavningarna o/van och ovan. Eftersom o-ljudet i allmän-
het är långt, är det viktigast att stavningen skiljer på långt 
å-ljud och långt 0-ljud. TJndantagsstavningar kan vålla feluttal, 
som när nu det ovanliga ordet kora ofta uttalas med o-ljud. 

Innan rik smålet 1938 tog upp en del landsm åls ord av 
typen boge, förekom o där som tecken för långt å-ljud endast i 
några enstaka inhemska ord utom typen love, over, sove. De gamla 
riksmålsorden svoger, svovel och tog borde kunnat få å-stav-
ning: jfr svenskans svd ger, tdg - i svovel (sv. svavel) äro mot både 
uttal och härledning. - Förr eller senare blir man i Norge, som 
följd av sammanjämkningen av riksmål och landsmål, tvungen 
att i ettdera språket grundligt revidera det långa å-ljudets stav-
ning. Nu skriver båda språken d, när det är etymologiskt mo-
tiverat. Detta innebär att d i riksmålet, särskilt i dess mer kon-
servativa form, har en mycket stark dominans över o som 
tecken för långt å-ljud. Också i landsmålet torde d vara van-
ligast, men även o har där en stark ställning. Landsmålet skri- 
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ver ju i princip o, när etymologin fordrar det, under det att 
riksmålet (liksom danskan) ofta har d (aa) även för etymolo-
giskt o. man har motsättningar som lm. bon, shoni, tola, oen 
- rm. båret, skåret, tåle, den. Stamvokalen uttalas identiskt. 
Den enda pedagogiskt tillfredsställande lösningen är att det 
långa å-ljudet konsekvent stavas med å i inhemska ord. Då 
skulle den nu vanligaste beteckningen segra, och stavningen 
skulle ge besked om uttalet. 1 stort sett skulle man då vinna 
överensstämmelse med danskan och än mer med svenskan. 
Det är osannolikt, och det vore logiskt omotiverat, om man vid 
en sådan norsk omstavning gjorde förbehåll för en grupp som 
love, sove - lova, sova. Därför behöver man nog inte av hänsyn 
till norskan hysa några betänkligheter mot en separat föränd-
ring av o till å redan nu i de få svenska ord, där man undantags-
vis har råkat behålla den etymologiska stavningen med o för 
långt å-ljud. 

När det gäller stavningen av det k o r t a å-ljudet ärre-
formyrkarna mer tveksamma. Man är obenägen att i de få ord 
som har fått å-stavning utbyta det entydiga ci mot o, som ju kan 
beteckna dels å-, dels o-ljud. Särskilt gäller detta de konsekvent 
stavade förbindelserna -ånd, .-dng, -ånk (förstånd, lång, stånkci 
osv.). Danskan och norskan har i motsvarande ord en annan 
vokal: a (forstand, lang, stanke). 1 några av orden på -ng har 
dock även landsmålet kort å-ljud, men stavar då o (gong, song, 
trong). Likheten med engelskan stöder också denna stavning, 
men väl bara i fråga om fyra ord (long, song, wrong, och tongs = 
redskapet tång). A andra sidan har danskan och riksmålet å 
(aa) mot svenskt a framför nd i en del ord (t. ex. da., rm. dnd = 
sv. ande, da., äldre rm. bånd, Jiånd = sv., lm., yngre rm. band, 
hand). 

Om det på dessa punkter kan råda någon tvekan om den 
lämpligaste stavningen, borde enigheten vara fullständig om 
att ci (aa) bör behållas som tecken för det korta ljudet när detta 
uppstått genom förkortning och besläktade ord bevarar det 
långa å, alltså i ord som gått (gå), måndag (måne), smdtting 
(små). 
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Framför id och II tecknas det korta å-ljudet i sv. dels d 
(som i hålla, sålde, våld), dels o (som i bott, troll); i några få 
fall är båda skrivsätten tillåtna (t. ex. molla och målia). Da. 
och no. har däremot här alltid o (da., rm. hoide, soi(g)te, 
vold, da. hold, Trold, no. troll). Ofta svarar i denna ställ-
ning kort å-ljud i ett språk mot kort a i ett annat: sv. boli 
heter på da. och no. bali, hålla, våld heter på lm. haida, vald, 
da. hold på no. kald, på sv. kall. Här vore det utan tvivel 
fördelaktigast, om svenskan övergick till det danska och nor-
ska skrivsättet. 

Ä-lj udet 
Ä-ljudets stavning - eller riktigare: fördelningen av bok- 

stäverna ä (cv) och e i skrift 	är svårlärd och etymologiskt 
synnerligen inkonsekvent både i danskan, norskt landsmål, 
norskt riksmål och svenskan, och den uppvisar också stora 
inbördes skiljaktigheter. 1 alla fyra språken synes den gällande 
stavningen på denna punkt vara i behov av en översyn, men 
uttaisförhållandena är så olika att de omöjliggör en reform som 
redan nu skulle skapa långt gående inbördes överensstämmelse. 

1 enlighet med Rasks gamla önskemål rekommenderade det 
nordiska rättskrivningsmötet 1869 ett utsträckt bruk av 
resp. cv, som tecken för ä-ljudet. Förslaget fick något inflytande 
på dansk och svensk stavning; i norskan gick utvecklingen åt 
motsatt håll. 

1 d a n sk a n tecknas av gammalt det långa ä-ljudet vanligen 
cv, det korta vanligen e. Enligt det nordiska mötets förslag inför-
des 1872 cv bl. a. i förbindelserna jce, cvg, av (hjcvl75e, lcvgge, 
ncevne osv.), men bruket av cv inskränktes åter något 1889 och 
1892. Bokstaven e betecknar emellertid i danskan bara sällan 
kort e-ljud, och står då företrädesvis i ställningar där kort 
ä-ljud inte kan förekomma (som i Melodi, prep. ved). Ord som 
hjern, kvern uttalas alltid med ä-ljud, set (sv. sett) har lång vokal, 
svenska ord som bett, gre, vecka har i danskan starkt avvi-
kande former (Bid, Greb - med långt e-ljud, Uge), typen 
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Fred har visserligen kort e-ljud, men Freden har långt. Uttalet 
skulle därför i danskan anges lika tydligt, om man konsekvent 
tecknade det korta ä-ljudet e, så som nu sker i de flesta ord. 
Vill man efter rent danska praktiska och pedagogiska linjer 
förenkla ä-ljudets stavning, skulle regeln bli att det långa 
ljudet alltid tecknades u, det korta alltid e, givetvis med un-
dantag av de fall där en nära samhörighet stöder 2e-stavningen 
(hlcedt - klcrde osv.). Då skulle a till likhet med svenskan 
införas i en del ord framför r (t. ex. i /jerde; möjligen också i 
der och her) och vidare i några enstaka, t. ex. tjene; däremot 
skulle danskan till skillnad från svenskans nuvarande stavning 
men till likhet med norskans få e i ytterligare ett avsevärt 
antal ord med kort vokal (hjade, icegge, ncevne, scette osv., 
liksom nu i t. ex. Dreng, elske, Icende, Ret, seiv). Denna reform 
skulle kräva mycket färre ändringar än en genomförd -stav-
ning; både av det skälet och därför att e är en mycket enklare 
och bekvämare bokstav än ce, torde den vara betydligt lät-
tare att genomföra än konsekvent se-stavning. 

R i k s m å 1 e t bröt 1917 radikalt med den danska stavnings-
traditionen i fråga om ä-ljudet, och utbytte nästan överallt bok-
staven ce mot e. Härigenom skapades i stort sett överensstäm-
melse med la n ds m å le t, som alltid varit ytterst sparsamt i 
bruket av ce och i detta avseende sluter sig nära till fornisländ-
skans ortografi. Reformen skulle ske i enlighet med huvudsta-
dens uttal och innebar genom sin större enkelhet en avsevärd 
pedagogisk lättnad. Men den blev inte, och har trots täta detalj-
ändringar senare ännu inte blivit konsekvent genomförd. Oslo-
uttalet skiljer, liksom Stockholmsuttalet, på e- och ä-ljud 
endast när de är långa och står framför r. 1 denna ställning för-
delar riksmålets stavning vanligen e och ce enligt uttalet: 
ber (av be), /lere, mere, sic jer (av skje) osv. - bcere, icere, skjcere, 
vcere osv. Men just i dessa riksmålets vanligaste e-ord skriver 
landsmålet e: bera, ser(-shild), shjera, vera, i överensstämmelse 
med fornisländskan. Denna stavning motiveras fonetiskt med 
att de flesta norska dialekter, åtminstone utanför det sunnan-
fjällska Norge, har samma stamvokal i bera som i eta. Och 
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den vållar inga stora svårigheter, eftersom rent e-ljud i lands-
målet är sällsynt: danskans, svenskans och konservativt riks-
måls långa e motsvaras ju på landsmål i allmänhet av det, gamla 
ci (Ileir,  meir osv.). Uttalet motiverar för riksmålets del, liksom 
åtminstone delvis för danskans, införande av ie-stavning fram-
för r i ytterligare några ord: er, her, der, /jerde, gjerne osv. 

Både i landsmål och riksmål används bokstaven ir dessutom 
obligatoriskt eller alternativt i några tiotal ord, väsentligen 
samma i båda språken. Dessa undantag är svårlärda, och många 
av dem har omstavats i sen tid. Både lm. och rm. har sålunda 
a i t. ex. /cerre (jfr Jå), sced (jfr så) och vcete (jfr våt), lm. dess-

utom i t. ex. gjceta, sceter; rm. har enligt rättskrivningen 1938 
här e jämte alternativt ce (gjete 	gjcete, seter 	scvter), men enligt 
rättskrivningen 1941 endast a. Det är därför naturligt att man 
särskilt från landsmålshåll inte sällan hör yrkanden på att helt 
avskaffa bokstaven a i norskan. Detta skulle - om man ser 
saken från enbart norsk synpunkt 	inte vålla några allvarliga 
nackdelar, utom vad beträffar förbindelsen erT i riksmålet. 
Men språkutvecklingen kan snart komma att försvaga skälen 
att i riksmålet grafiskt skilja er och erT, nämligen om sådana 
former som fleir, mciv blir enrådande också i rm. i stället för 
de nuvarande fler och mer. 

S v e n s k an har av ålder använt bokstaven ä i långt större 
utsträckning än något annat germanskt språk. Tyskans ä 
och danskans er är betydligt ovanligare, och i landsmålet och forn-
isländskan är er en sällsynt bokstav. Det nordiska rättskrivnings-
mötets rekommendation av utsträckt bruk av ä, resp. cv, ledde 
i Sverige inte till någon snabb åtgärd. Men med stöd av Rätt-
stavningssällskapets krav 1886 att ä-ljudet alltid skulle stavas 
med ä, resulterade den i att 1889 ä-stavning infördes i ytter-
ligare ett stort antal ord (t. ex. där, jämn). Som långt och i 

ställningen efter j tecknas ä-ljudet sedan dess i svenskan alltid ä. 

Svenska Akademiens ordförteckning 1916 tillät alternativ ä-stav-
ning i ytterligare några ord, bl. a. berg, pengar, regn. Detta 

medgivande återtogs emellertid i Akademiens ordlista8  1923 

och i kungl. cirkuläret 1925. 
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Endast inom begränsade områden (viktigast bland dem Stock-
holmstrakten och Finland) har i svenskan långt ä och långt 
e (utom framför r) fått identiskt uttal. Däremot synes den gamla 
skillnaden mellan de korta ljuden (t. ex. hemma - hämma, 
streck - sträck, vecka 	väcka) vara på väg att helt försvinna 
ur riksspråket. Med anledning av den pågående förändringen 
i uttal, har Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté 1934 och 
1943 avstått från att föreslå någon ändring i ä-ljudets stavning. 
En regel som säger att ä-ljudet alltid tecknas ä, skulle inte 
innebära någon stor lättnad, när kanske de flesta svenskar 
inte längre känner någon skillnad mellan kort ä-ljud och kort 
e-ljud. Därtill kommer att några av undantagsorden som nu 
stavas med e (främst den, efter, men, eller, vidare dem, henne, 
mellan, svensk osv.) hör till språkets allra vanligaste ord. Det 
är därför mindre lockande att i dem införa den obekvämare 
stavningen med ä. Utredningen 1934 ifrågasatte emellertid ett 
något utsträckt bruk av ä, åtminstone i de ord som 1916-1925 
hade alternativt ä (regn osv.), och framför j och r. 

Svårigheten att nu reglera bruket av e och ä som tecken för 
kort ljud är oförneklig. Men om skillnaden mellan det öppna 
och det slutna ljudet, som det förefaller, snart kommer att helt 
försvinna ur riksspråket, blir frågan om en enhetlig stavning 
(med de undantag som nära samhörighet föranleder, t. ex. sett 
- se, klätt - kläda) aktuell. Man har då att välja mellan kon-
sekvent e-stavning och konsekvent ä-stavning. Som tecken för 
kort ljud i betonad stavelse möter ä i svenskan i mycket fler 
ord än e, men som ovan påpekats används de ord som tecknas 
med e ojämförligt oftare än orden med ä. Bokstaven e är både 
lättare att skriva, svårare att förväxla och typografiskt enklare 
och bättre än ii. Den är i motsats till ii internationellt använd. 
Därför skulle en konsekvent stavning med e avlägsna hotet 
mot internationella skriftbilder som tempel, vers, bress, student, 
crkester, exempel - det skulle inte längre finnas något pedago-
giskt skäl att omstava dem till tämel, studänt, orkäster osv. 
En övergång till e-stavning skulle dessutom öka svenskans 
likhet med systerspråken, vare sig deras nu gällande stavning 
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kommer att bibehållas eller den förändras enligt de förhanden-
varande tendenserna. 

Av dessa skäl borde man nu avvisa tanken på ä-stavning 
framför j, där nu e nästan alltid används (ej, nej osv., men 
väja, och i privat stavning säja - officiellt säga), så mycket 
mer som danskan skriver ej (ej, nej) och norskan ci (ci, nei). 
Däremot skulle man väl under en övergångstid utan våda för 
slutmålet kunna vara något mindre pedantisk än nu och i sko-
lorna tillåta alternativ stavning med ä i åtminstone vissa ord, 
där den nyligen var tillåten, däribland i egg, så att den konstlade 
och alldeles värdelösa skillnaden i stavning mellan (knivs-) 
egg och (höns-)ägg bortfaller. Som en kuriositet må nämnas 
att båda dessa ord i danskan stavas £g, i norskan egg, och att 
det i svenskan före i8oi tvärtom var knivsegg som stavades 
med ä och Izönsägg med e. 

Frågor som är gemensamma för j-, sj- och 
tj-ljudens stavning 

1 norskan och svenskan tecknas j-, sj- och tj-ljuden på en 
mångfald olika sätt, alltefter deras historiska ursprung. De 
nordiska fornspråken ägde nämligen varken sj- eller tj-ljud, 
och j-ljudet var i dem betydligt sällsyntare än nu i norskan och 
svenskan. Men stavningen återger alltjämt troget det gamla ut-
talet, som en gång var gemensamt för alla de nordiska språken. 

Danskan har nästan helt bevarat detta gamla uttal. Den 
äger i riksspråket över huvud taget inte något tj-ljud. Sj-ljudet 
är i inhemska danska ord ytterst sällsynt och har alltid upp-
kommit av gammalt sj (som i sjette), vilket emellertid allt-
jämt ofta uttalas s + j. Och de svårigheter som j-ljudets stav-
ning genom sin konservatism vållar är mycket obetydliga; det 
går nämligen i danskan alltid tillbaka på gammalt j (som i ja) 
eller - i en liten grupp ord - på gammalt lsj (som i Hjerte). 

Till följd av uttalets konservatism är den danska stavningen 
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i dessa avseenden mycket förmånligare än den norska och den 
svenska: den är samtidigt historisk och uttalsenlig. Bokstä-
verna g, k och förbindelsen sk uttalas i Danmark alltjämt på 
samma sätt framför len vokal som i andra ställningar: g'ive 
börjar med g-ljud liksom gav, kobe med k-ljud liksom komme 
och skcrre med s + k liksom skar. Ti och kj uttalas i danskan 
t + j och k + j (tjene, Kjole). 

På liknande sätt uttalar danskarna alltjämt dj som d + j 
(djrv), gj som g + j (gjorde), skj som s + k  + j (Skjorte) och 
stj som s + t  + j (stjcele); på lj börjar numera inte något danskt 
ord. Det är bara det gamla hj som också i danskans uttal har 
reducerats till j, men stavningen behåller det stumma h i Dan-
mark lika väl som i Norge och Sverige. 1 norskan och svenskan 
däremot försvåras j- och sj-ljudens stavning just genom att 
flera sådana gamla konsonantförbindelser, vari j eller s och 

j ingår, i uttalet har förenklats till j eller sj. Utom hj gäller detta 
i norskan och svenskan dj (med undantag för några ord i no.), 
gj, lj och skj, och i svenskan dessutom stj. Både norrmän och 
svenskar uttalar djup som ju, gjort som jort, no. ljos, sv. ljus 
som jos, resp. jus, och skjorte, skjorta som sjorte, resp. sjorta, 
svenskarna till och med stjärna som sjärna (men norrmännen 
uttalar stjerne med s + t  + j). 

1 en stor del av dessa ord bevarar emellertid inte heller danskan 
det gamla uttalet oförändrat. Den gamla förbindelsen ju har 
nämligen där i nästan alla ställningar övergått till y, och stav-
ningen återger sedan 1700-talet konsekvent detta yngre uttal. 
Sålunda har gjuta blivit gyde, djup har utvecklats till dyb, 
ljus till lys och skjuta till skyde, liksom bjuda till byde och 
tjuv till Tyv. 

Tack vare konservatismen i norsk och svensk stavning har 
emellertid denna djuptgående splittring i uttalet inte kommit 
att framträda så starkt i skrift att det inbördes förståendet 
allvarligt försvårats. Omdömet gäller också den norska och 
svenska stavningen av j-, sj- och tj-ljuden i dess helhet. Dan-
skans give motsvaras av svenskans giva och ge, danskans ske 
av svenskt ske, dess Kiste av vårt kista. Norskans motsvarande 
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former är gi - gje(va), skje och kiste; de uttalas (i svensk grov 

ljudstavning) ji - je(va), sje, tjiste. Och alltjämt svarar mot 

danskt gyde svenskt gjuta (norskt gyte - gjota), mot danskt 

lys svenskt ljus (norskt lys och ljos), mot danskt dyb svenskt 

djup (norskt dyp och djup), mot danskt skyde svenskt skjuta 

(norskt skyte och skjota). 
Trots olikheten i uttal förstår därför danskar, norrmän och 

svenskar utan nämnvärd svårighet systerspråkens ord i skrift, 
men om t. ex. svenskarna övergick till att skriva jiva, sje, 

tjista, juta, jus, ju, sjuta skulle identifikationen med de danska 
give, ske, Kiste, gyde, lys, dyb, skyde bli avsevärt besvärligare 
både för danskar och svenskar. Det är därför en viktig upp-
gift för den nordiska språkvården att i dessa fall slå vakt om 
den gällande stavningen. 

Men denna nordiska överensstämmelse i stavning måste 
köpas till priset av pedagogiska svårigheter för norskans och 
svenskans del. 1 Norge, där i snart ett århundrade den pedago-
giska aktiviteten och reformviljan har samlats kring själva 
språkfrågan, och rent ortografiska problem därför har blivit 
mindre uppmärksammade, har bara få och svaga röster höjts 
för en enklare stavning av j-, sj- och tj-ljuden i inhemska ord. 
Om en sådan reform nu genomfördes i svenskan, skulle den 
därför inte bara för alltid införa nya skillnader mellan dansk 
och svensk ortografi, utan också åtminstone för lång tid framåt 
medföra en liknande olikhet i förhållandet till den norska. 
Den förenkling av sj-ljudets stavning som genomförts i Norge, 
gäller endast lånorden. 

Sådana förenklingsförslag har emellertid i Sverige länge in-
tagit en mycket framskjuten plats i rättstavningsdebatten. 
Framför allt har detta varit fallet, sedan Rättstavningssäll-
skapet vid mitten av 188o-talet krävde att j-ljudet alltid skulle 

tecknas j, sj-ljudet alltid sj, och tj-ljudet alltid tj. Motiveringen 

till dessa reformyrkanden var i grunden rent teoretisk: varje 
ljud skulle ha sitt eget tecken (eller i nödfall sitt eget beteck-
ningssätt), och detta skulle aldrig användas för att återge 
något annat ljud. Professor J. A. Lundell drog den fulla kon- 
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sekvensen av detta, då han redan 1886 yrkade på att en ny 
bokstav skulle skapas för att beteckna sj-ljudet (det långa 
s : f, som i de flesta fonetiska alfabet betecknar sj-ljud), och 
ifrågasatte att bokstaven c i svenskan skulle användas för att 
beteckna tj-ljud. Dessa mycket radikala yrkanden vann emel-
lertid knappast någon anslutning. Ett sent och ganska van-
ställt eko fick de i en riksdagsmotion 1943, då folkskoleinspek-
tören E. G. C. Brandt hemställde att sj-ljudet konsekvent 
skulle tecknas z, tj-ljudet c, och ng-ljudet x, ett förslag som be-
träffande z och x ur internationell synpunkt måste betraktas 
som synnerligen olyckligt. Alla dessa reformförslag skulle gi-
vetvis väsentligt underlätta rättstavningsinlärandet, och denna 
pedagogiska fördel, som framhölls redan av Rättstavnings-
sällskapet, har senare allt mer betonats. 

Rättstavningssällskapets yrkanden mötte häftigt motstånd, 
inte av nordiska hänsyn - sådana var man då inte beredd 
att ta - utan därför att ändringarna skulle bli utomordentligt 
framträdande: de skulle drabba ett stort antal ord, varibland 
många mycket vanliga (ge, giva, gälla, göra, djur, ljud, ljus, skilja, 
skön, kyrka, känna osv.), och dessutom väsentligen ordens början: 
den ställning där avvikelser från det vanliga alltid märks mest. 
Varje sida, nästan varje rad, skulle få nyheter. Likheten mellan 
många nära smhöriga ord och former skulle dessutom försva-
gas i skrift. Man skulle inte längre skriva giva - gav, ljus - 
lysa, skära - skar - skurit, stjäla 	stal - stulit - stöld, 
skjuta - sköt - skott, kämpa - kämpe - kamp, utan jiva - 
gav, jus - lysa, sjära - skar - skurit, själa - stal - stulit 
stöld, sjuta - sjöt - skott, tjämpa - tjämpe - kamp. (1 några 
enstaka fall skulle dock tvärtom samhörigheten framträda 
starkare, som mellan jöra och jorde.) 

Men nystavarna lät sig inte förstummas av dessa motargu-
ment. Ordens vanlighet visade enligt deras mening just hur på-
kallad en reform var, och om den grafiska samhörigheten för-
svann där den inte stöddes av uttalet, skulle stavningen ge en 
sannare bild av det talade språket, och det fattade nystavarna 
som dess enda legitima uppgift. 
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Programmet överlevde Rättstavningssällskapet, men fick 
efter hand den inskränkningen att man i allmänhet helt eller 
nästan helt avstod från reformyrkanden beträffande det lätt-
stavade tj-ljudet. 1 denna modifierade form upprepades det 
senast 1943, då folkskollärarkårens organisationer krävde un-
dantagsiös j- och sj-stavning. 

Rättstavningssällskapets reformkrav, som till stor del upp-
repades i det nämnda förslaget 1943, var emellertid så genom-
gripande att de väckte betänkligheter även hos många som 
önskade en förenklad stavning. Andra, mer moderata reform-
planer framfördes. 

Den viktigaste av dessa framlades iS98 av folkskoleinspek-
tören fil, dr Ivar A. Lyttkens och professor Fredrik A. Wulff 
i en skrift med den talande titeln »Bort med stumma tecken!». 
Det nya slagordet gav enligt mångas mening uttryck åt ett 
rimligt och i grunden självfallet reformkrav. Rättstavningssäll-
skapet anslöt sig redan samma år till parollen, och tanken 
har även senare haft många talesmän. År 1931 hemställde 
Ture Nerman i riksdagen om en rättskrivningsreform med 
denna innebörd, och under de senaste årens debatt har för-
slaget vid flera tillfällen upprepats i pressen. 

De stumma tecknen: bokstäver som (åtminstone numera) 
inte uttalas, möter framför allt i beteckningssätt för j- och 
sj-ljuden (före 1906 också i liv och Iv): dj, gj, hj och lj skulle 
enligt programmet förenklas till j, skj och stj till sj. Ord som 
djur, gjorde, hjälpa, ljus, skjuta och stjäla skulle stavas jur, 
jorde, jälpa, jus, sjuta, sjärna, men däremot skulle man alltjämt 
skriva t. ex. ge, göra, skilja och skön, åtminstone tills vidare. 
Vissa förslagsställare har nämligen avsett denna påyrkade re-
form endast som en etapp på vägen till enhetlig stavning med 
j och sj, men andra har menat den som en slutgiltig lösning. 

Ett avskaffande av de stumma tecknen skulle kräva betyd-
ligt färre ändringar än en genomförd j- och sj-stavning, men 
ändå medföra en inte oväsentlig pedagogisk lättnad. De alter-
nativa skrivsätten för de båda ljuden skulle reduceras till var-
dera två: j och g, sj och sk. Därigenom skulle man vinna trygg- 
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het mot sådana tokiga skrivsätt som djul, hjälla, skjutton (i 
stället för jul eller hjul, gälla, sjutton), vilka nu ibland förekom-
mer, och som har sin förutsättning i stavningstyper som djup, 
hjälpa, skjutsa. - Till fördelarna hör också att varje ändring 
i detta fall skulle medföra en bokstavsbesparing. 

För likheten mellan de nordiska språken i skrift skulle givet-
vis denna mer moderata reform inte vara lika ödesdiger som 
en konsekvent j- och sj-stavning, eftersom beteckningssätten 
g-, sk- och k- skulle skonas. Men också den skulle medföra 
avsevärda nackdelar. Mot danskans Dyr, Lys, skyde skulle i 
svenskan stå jur, jus, sjuta - betydligt svårare att identifiera 
med de danska formerna än de nuvarande svenska djur, ljus, 
skjuta. Det kan invändas att dessa besvärliga ord är få, men 
det gör också att reformens pedagogiska betydelse skulle bli 
tämligen liten. 

Man bör inte heller förbise att åtskilliga pedagogiska svårig-
heter skulle stå kvar även efter ett ev. slopande av de stumma 
tecknen. Många tidigare undantagsord skulle förbli undan-
tag, men under ny rubrik: skolbarnen skulle alltj ämt få rabbla 
upp (h)jälpa, (h)järna, (h)järta osv., fast inte längre bland de 
ord som stavas med hj, utan bland dem som i motsats till den 
normala typen gälla stavas med j framför len vokal. 

År ii framlades ett förslag till stavningsreform som skulle 
upphäva denna svårighet men ändå bevara de mycket vanliga 
skrivsätten g, sk och k i full utsträckning. En känd folkbild-
ningsman, läroverksadjunkten Carl Cederblad, utgav då sina 
omfattande undersökningar av svenska beväringars stavnings-
förmåga och framställde i samband därmed vissa yrkanden på 
förenklad stavning. Dessa förslag står helt fria i förhållande 
till den teoretiska inställning som låg bakom Rättstavnings-
sällskapets yrkanden på uttalsenlig stavning och som ännu 
spåras i folkskollärarkårens hemställan av i. Cederblads 
reformkrav grundas helt på vad han kallar kulturdemokra-
tiska och pedagogiska synpunkter: han vill reformera stav-
ningen endast i sådana fall där den genom undersökningar som 
hans egna kan bevisas vara svårlärd. Enkelteckning av kon- 
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sonant framför annan konsonant och försvenskning av van-
liga lånords stavning blir därför för honom de viktigaste önske-
målen. Beträffande j-, sj- och tj-ljuden kommer han till andra 
förslag än de gängse. 1 inhemska ord tecknas dessa framför len 

vokal (e, i, y, ii, ö) vanligen g, sk, k (så alltid framför e, i, y, nästan 

alltid framför ö, och i de flesta orden framför ä), men framför 

hård vokal (a, o, u, d) vanligen j, sj, tj. Alla ljuden skulle bli 
lätta att stava om man konsekvent genomförde den stavning 
som är vanligast framför resp. len och hård vokal, och i så fall 
sluppe man att ändra vanliga och lättinövade skriftbilder som 

gi-, ski-, kl- osv. 
Men denna Cederblads tanke att man bör följa »den domi-

nanta teckenfrekvensen'), så som man f. ö. gör i italienskan 
(med stavningssätt som Geså = Jesus, giocondo av latinets 

jucundo, i analogi med den vanliga typen genere = lat. genere), 

förutsätter en rad ändringar som går utöver programmet att 
stryka de stumma tecknen. Även j som tecken för j-ljud, sj 

som tecken för sj-ljud, och tj som tecken för tj-ljud måste 

ändras (till g, sk, k), när de står framför len vokal. Ord som 

jämn, sjö och tjäna skulle enligt mönstren gälla, skön, känna 

omstavas till gämn, skö, käna. Visserligen ger Cederblad för-
siktigtvis inga exempel på ord som bör omstavas om den do-
minanta teckenfrekvensen följes, men han kan knappast mena 
något annat än att den bör tillämpas med full konsekvens. 
Annars förfaller ju principens pedagogiska värde. Det verkar 
onekligen som om Cederblad inte gjort klart för sig de kon-
sekvenser som ett förverkligande av hans idé måste få, framför 
allt i stavningen av j-, sj- och tj- ljuden framför ii. Det är inte 
nog med att ord som de nyss anförda skulle omstavas till gämn, 

skö, käna; även typer som hjälpa och hjärta skulle omstavas 

till gälpa, gärta, stjäla, stjärna till skäla, skärna, och Djävulen 

till Gävulen. Ett sådant utbyte av vad man allmänt uppfattar som 
åtminstone delvis uttalsenliga stavsätt mot vad man betraktar 
som helt uttalsstridiga, måste väcka allvarliga betänkligheter. 
1 konservativa skriftbilder som hjälpa, stjärna ryms ju redan 

jälpa, sjärna osv., och därför förefaller dessa uttalsenliga stav- 
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sätt inte på långt när så främmande som gäla eller 
skä rna. 

1 likhet med förslaget att endast slopa stumma tecken, har 
Cederblads yrkande från nordisk synpunkt en förtjänst däri, 
att det låter g, sk och k stå kvar. Men också Cederblad låter de 
värdefulla stumma tecknen falla, och hans originella förslag 
skulle få högst förvillande och olyckliga verkningar för den som 
sökte identifiera t. ex. danskans fevn, norskans fevn eller famn 
med ett svenskt gämn, danskans och riksmålets fjene, lands-
målets tena med ett svenskt käna, eller norskans sf0 med ett 
svenskt skö. 

Norskans j-insko/1 

Under det att norskan liksom svenskan och givetvis (enligt 
uttalet) danskan undantagslöst skriver g-, sk-, k- framför i 
och y, använder den beteckningssätten gj, skf, kf framför vo-
kalerna e, cr och ø. De svenska gör, skär, köp skrivs (med iden-
tiskt uttal) på rm. gjør, skf ar, kjop (lm. gj er, skjer, kaup, men 
kf csr). Däremot skriver man enkelt g, sk, k framför de i norskan 
mycket vanliga diftongerna ej och øy: no. geit = sv. get, lm. 
køyra = rm. kjøre, sv. köra. Detta bruk av inskjutet j vållar 
en del bekymmer, särskilt som många norska ord alternativt 
skrivs och uttalas med e eller ej, ø eller øy. (Bokstaven cr är 
såsom förut nämnts sedan 1917 mycket sällsynt i rm., och har 
alltid varit det i lm.) Man har alternativa ordpar som gi - gje, 
skje - skej (= sv. sked, da. Ske), rm. kføp - lm. kaup. 

Denna stavning med inskjutet f har norskan ärvt från danskan. 
1 gammal tid var den vanlig också i Sverige, men försvann 
hos oss under 1700-talet. Svenska Akademien anmärker härom 
i8oi (s. 19): »Det dubbla ljudet (= uttalet) af g har emedlertid 
i stafsättet åstadkommit några felaktigheter. Detsamma som 
händt genom det lindrigare (= lenare) ljudet af k och sk, har 
äfven här inträffat. Man har orätt trott sig behöfva skrifva 
gfenlf ud, gfespa, gföromdl eller ock gienifud, giespa, giöromdL» 
- Ordet »behöva» är träffande. Inskottet av f är nämligen just 



onödigt: onödigt skrymmande och onödigt som vägledning för 
uttalet, eftersom hårt g, sk, k i denna ställning är mycket ovan-
ligt, onödigt också som en avvikelse från bruket framför andra 
lena vokaler: i och y, och de lena diftongerna ei och øy. Från 
regeln om j-inskott hade den danska stavningen under årens 
lopp fastställt en mängd etymologiskt eller estetiskt motive-
rade undantag, som emellertid åtminstone numera inte gäller 
i norskan. Det var därför naturligt att danskan, där j-inskottet 
dessutom saknade grund i riksspråkets uttal, följde det nor-
diska rättskrivningsmötets förslag att 'stryka sådant j. Yr-
kandet var gammalt i Danmark, men genomfördes först 1889. 
Förslaget gällde också norskan, och det följdes av många norr-
män, bl. a. av Henrik Ibsen och överläraren vid katedralskolan 
i Christiania, den ivrige språkvårdaren Knud Knudsen, men 
det blev inte officiellt godtaget, och tillämpas väl nu knappast 
av någon enda norrman. Men denna förenkling har under senare 
år på nytt fått många norska förespråkare. Ändringen skulle 
innebära en pedagogisk fördel och en bokstavsbesparing och 
samtidigt öka likheten med dansk och svensk stavning. Det 
bör inte heller förbises att bibehållandet i denna ställning av 

f efter g och sk, kan underlätta en norsk övergång till stavsätt 
som jøre och sje. Dessa skulle visserligen kunna tänkas bli ge-
nomförda också i svenskan, men på grund av uttalsförhållandena 
aldrig i danskan. 

J-lj udet 

1 danskan är j-ljudet mycket lätt att stava. Det tecknas 
nämligen med historisk rätt nästan alltid j; det enda undan-
taget bildar den lilla grupp av ord som börjar på kf- (Hjere 
osv., liksom i norskan och svenskan). 1 norskan och svenskan 
vållar däremot den historiska stavningen av j-ljudet betydligt 
större svårigheter, eftersom uttalet har förändrats så att j-ljud 
nu förekommer där mycket oftare än i danskan. Svårigheterna 
möter dels i början av betonad stavelse, dels efter 1 och r (som 
i svaig, berg). 
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7 början av be/onad slavelse 

Danskan har ingen motsvarighet till den utveckling som i 
Norge och Sverige har kommit gammalt g att framför betonad 
len vokal uttalas j (da. give uttalas alltjämt med hårt g, liksom 
gav), och inte heller till den uttaisförändring som i norskan och 
svenskan väsentligen har reducerat dj, gj och lj till bara j i 
uttalet (men dj, gj, lj bevaras i stavningen). Ord som djeerv, 
gjorde uttalas på danska med d + j, g + j. Däremot har i 
danskt uttal och dansk stavning dju-, gju- och lju- övergått 
till dy-, gy-, ly- (djup, gjuta, ljus har blivit dyb, gyde, lys). Där-
för är dj- och gj- ännu sällsyntare i dansk skrift än i svensk, 
och lj- har helt försvunnit. 

g (gj) framför len vokal 

1 svenskan är g det vanligaste beteckningssättet för j-ljud 
framför len vokal. Detsamma gäller i norskan framför de lena 
vokalerna i och y och de lena diftongerna ei och øy; framför 
vokalerna e, ce och ø skriver norrmännen däremot gj (jfr ovan!). 
Stavningen med g (resp. gj) stöds av danskans uttal och stav-
ning, och i någon mån också av stavning och uttal i engelskan 
och tyskan. Man kan jämföra 

sv. 	 no. 	 da. 	eng. 	ty. 

ge, giva 	gje(va), gi 	give 	give 	geben 

j.. 	 j 	 g- 	g- 

Dessutom sammanhåller den nuvarande no. och sv. stav-
ningen ibland orden med g eller gj (båda uttalade j) med böj-
ningsformer eller besläktade ord i det egna språket som börjar 
på hårt g, t. ex. giva med gav och gåva, gdss med gås. Detta är 
särskilt betydelsefullt för norskan. Landsmålsformer (delvis 
upptagna i yngre riksmål) med hårt g framför diftongen au 
(uttalad ungefär öu) står där ibland mot äldre (delvis ännu 
enrådande) riksmålsformer med gj framför ø. Först 1938 er-
sattes sålunda i rm. formen gjøk (sv. gök) av det folkligare gauk, 
och ännu står mot landsmålets gaut riksmålets gjøt. 
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För bibehållandet av g-stavningen (och i norskan även dess 
genomförande på bekostnad av gj) talar sålunda flera förhållan-
den. Ett är att stavningen med g till följd av sin vanlighet är 
tämligen lättlärd, ett annat att en ändring skulle förändra skrif t-
bilden starkt, ett tredje överensstärnmelsen med dansk stav-
ning och danskt uttal och med stavning och uttal av besläk-
tade ord med hårt g framför hård vokal även i norskan och 
svenskan, och ett fjärde likheten med tyskan och engelskan. 
Denna sistnämnda överensstämmelse får dock inte tillmätas 
någon stor betydelse. Den gäller endast en liten del av de ifrå-
gavarande orden. Vidare stöds den nuvarande stavningen av 
åtskilliga lånord (t. ex. general, geogra/i, gevär, gymnastik), där 

g framför len vokal i svenskan och folklig norska uttalas i. 

j framför len vokal 

Den svenska undantagsstavningen med j framför ä är his-
toriskt motiverad och stödes i vissa fall av besläktade ord som 
börjar på ja-. Ofta möter ja- också i systerspråkens (särskilt 
ofta i landsmålets) former av samma ord. Jägare hör samman 
med jaga, jämmer heter på da. och no. jammer, jämn och järn 
heter på lm. jamn och jarn. En motsvarande undantagsstavning 
har norskan framför e: de vanligaste exemplen är riksmålets 
jeg (sv. jag), jern och jevn. Alternativa former på ja- och je- 
i lm. och rm. stöder den gällande stavningen: jamn 	jevn, 
jarn 	jern osv. Danskan skriver och uttalar j i alla dessa ord. 
Att här följa Cederblads tanke och genomföra den vanligaste 
beteckningen: g, skulle medföra allvarliga nackdelar. 

gj framför hård vokal 

Både i norskan och i svenskan tecknas j-ljudet gj i ett fåtal 
ord framför hård vokal. Danskan bevarar det gamla uttalet 

g + j framför hård vokal (t. ex. i gjorde), men förbindelsen 
gju har i danskan blivit gy (uttalat med hårt g, ss. i gyde = gjuta). 
Samhöriga ord och former stavas i svenskan med g: gjorde, 
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1 

gjort anknyter till göra, gjuta till göt, bukg jord och omgjorda 
till (mag-) gördel, i norskan med g eller gj: lm. gjota, gaut (det 
sistnämnda uttalas med hårt g) - rm. gyte, gjøt, lm. gjera, 
gjorde - rm. gjøre, gjorde. På grund av dessa förhållanden 
är det inte tilltalande att förenkla gj till j i dessa få fall. Endast 
två svenska ord på gj har ännu inte nämnts: skräckexemplen 
/iskgjuse (en numera ganska sällsynt rovfågel) och gjallarlzorn 
(isländskt lånord). Om de ännu skulle spöka i någon rättstav-
ningslärobok, borde denna yttring av pedagogiskt oförnuft 
snarast rättas; det borde betraktas som en självklar heders-
sak att de avfördes också från stavningsdiskussionen, där 
åtminstone fiskgjusen alltjämt lever och frodas på sina håll. 
Hur lärd eller olärd stavar dessa ord, har ju ingen eller nästan 
ingen betydelse. 

di 

1 fyra svenska ord stavas j-ljudet med dj: i djup, djur, djärv, 
och djävul. 1 vårdat rikssvenskt uttal försvann d här fullstän-
digt först under i800-talet; det uttalas ännu alltid i Finland 
(utom i scenspråket, som numera har bara j) och förekommer 
ännu, ehuru allt sällsyntare, även i det lokala riksspröket 
på Gotland. Av hänsyn till finlandssvenskan var 8o-talets 
nystavare tveksamma inför en förenkling av dj, men senare 
tiders reformivrare i Sverige har kastat denna hänsyn överbord. 
Folkskollärarkåren kräver ännu iz j-stavning också här. 
Danskan och riksmålet uttalar dj i Djcevel 	djevel och djeerv 
- djerv; djup heter på da. dyb, på rm. vanligen dyp, men sedan 
1938 också djup (uttalat jup), på lm. djup (d hörs sällan); 
jämte djupare, djupast har lm. formerna dypare, dypst; djur 
heter på både da. och no. (även lm.) dyr. Stavningen med dj 
har alltså ett synnerligen starkt stöd i systerspråken och än 
mer i finlandssvenskan; det kan tilläggas att engelskan i mot-
svarande ord har d- (deep, devil, deer = rådjur). Däremot är 
tyskans t- (lie!, Teufel, Tier) naturligtvis inte något stöd för 
svensk dj -stavning. 
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ii 

1 tio svenska ord stavas j-ljudet lj. Det står då alltid framför 
u, utom i imperfekterna ljöd av ljuda, ljög av ljuga, och ljöt 
av ljuta (döden); de motsvarande imperfektformerna börjar på 
rent 1 i da. och no. Lj förekommer inte i da.: lju- har där över-
gått till ly- (ljus har blivit lys, osv.), och sådana former på iy-
möter också framför allt i äldre rm., delvis också i lm. Lm. 
och yngre rm. har däremot vanligen ljo- eller lju-. 1 vårdat 
svenskt uttal var ij liksom dj och stj mycket seglivat: det för-
svann helt först i början av 1800-talet. Även i Norge uttalas 
numera vanligen bara j i lj (så alltid i rm.). Flera skäl talar 
mot en förenkling av lj till / i stavningen. Många samhöriga 
ord och former har i både norskan och svenskan enbart 1 (ljus 

- lysa, ljuga 	lögn osv.), för norskans del gäller detta också 
alternativa former (1938 i lm. t. ex. ljod - lyd, ljuga - lyga, 
i rm. t. ex. ljuge 	lyge - lyve). Danskan och även tyskan och 
engelskan har alltid bara 1. Ett exempel må gälla för många: 
enligt folkskollärarkårens utredning 1943 är ljus det vanligaste 
av de svenska orden på lj-, det skall förekomma mer än dubbelt 
så ofta som alla de andra tillsammans. Ljus heter på lm. ljos 

och lys, på rm. och da. lys, på tyska licht och på engelska light, 
och det anknyter till det svenska verbet lysa. 

1 alla de nordiska språken förekommer också stavnings-
sättet hj (t. ex. i hjälpa, hjärta). Eftersom Ii i hj varken hörs i 
danskan, norskan eller svenskan, skulle här en förenkling i 
stavningen till j kunna genomföras i alla språken. En sådan 
har också påyrkats flera gånger, mest energiskt i Sverige, men 
också i Danmark och Norge. Den skulle dock tyvärr försvaga 
likheten i skrift mellan åtskilliga av de ifrågavarande ordens 
former i de olika nordiska språken och inte sällan också i 
engelskan och tyskan. Enligt den tidigare citerade statistiken 
är av de mellan ro och 15 stammar som i sv. stavas med hj- 
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två så vanliga att de tillsammans förekommer fyra gånger 
så ofta som alla de övriga ihop. Det är stammarna i hjälpa 
och hjärta. Därför kan orden vara lämpliga som exempel: jfr 
sv. hjälpa - lm. hjelpci - rm. hjelpe - da. hjcslpe, med eng. 
help - ty. hel/en; eller sv. hjärta - lm. hjarta - rm., da. 
hjerte, med eng. heart - ty. Herz. Det är givetvis mycket tvivel-
aktigt om den anknytning som vår hj-stavning i några vanliga 
ord innebär till engelskt och tyskt språk, bör tillmätas någon 
större betydelse. Däremot är det svårare och kanske oklokt 
att bortse från den anknytning som den nuvarande stavningen 
uppehåller mellan de ord som i ett nordiskt språk börjar på 
hj-, men i ett annat på enbart h. Det näst hjälpa och hjärta 
vanligaste svenska ordet på hj-: hjälte, motsvaras sålunda av 
da. och no. helt (och ty. Held). Hjern i da. och rm. står mot 
heirn i lm. (alt. i rm. sedan 1938) och hem i sv. (home i eng., 
Heirn i ty.). Svenskans hörn(e) står mot hjorne i da. och rm.; 
lm. har hyrne. - Det kan inte råda någon tvekan om att vi 
svenskar lättare känner igen vårt ord hem i ett skrivet hjern 
än vi skulle göra i jern, eller att danskar och norrmän lättare 
ser sitt helt i vårt nuvarande hjälte än i det föreslagna jälte. 

EfL'er / och r 

1 svenskan tecknas j-ljudet efter 1 och r i allmänhet j. Det 
går då tillbaka på gammalt j (som i sälja, börja) eller gammalt 
gj (som i följa, sörja). Men i omkring 25 ord har svenskans 
j-ljud i denna ställning uppkommit av äldre g, och detta be-
varas i full utsträckning i stavningen (t. ex. i galge, helg, älg, 
berg, borg, sorg, torg). 

Landsmålet har konsekvent hållit fast vid den gamla stav-
ningen: man skriver på landsmål (liksom på isländska) t. ex. 
selja, /ylgja, berg, men uttalar utom j också gj och i åtskilliga 
ord ofta även g som j-ljud. 

1 danskan har uttalet av de gamla ljuden här förändrats på 
ett synnerligen invecklat sätt. Ibland har t. ex. lj övergått till 
il (skille = skilja), ibland har det bevarats (Vilje, subst., men 
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ville, inf.), ibland har det utvecklats till lg (som i sceige). En lik-
nande förändring har drabbat det gamla rj (som i sorge). 
Gammalt igj och rgj har övergått till lg, rg (/ølge, sorge). Gammalt 
ig, rg slutligen har bevarats också i uttalet i t. ex. Gaige, Berg, 
Borg, Sorg, men i några ord har rg förändrats till rv (Farve = 
färg, Kurv = korg, Torv). Den danska stavningen återger i 
samtliga fall sedan länge tillbaka det yngre uttalet, och vållar 
därför i dessa fall inga svårigheter. 

Riksmålets stavning och uttal överensstämde tidigare här 
med danskans, men visar nu en blandning av danskans och 
landsmålets former. Det bör dock kanske påpekas, att danskans 
g-ljud efter 1 och r (liksom mellan vokaler) är av annan typ än 
i början av ord (t. ex. i gav) och av norrmän och svenskar ofta 
uppfattas som j. Om en norrman uttalar den sista bokstaven i 
berg med g-ljud, lyder denna däremot som vanligt hårt g. 

Förbistringen i uttal och stavning är sålunda i Norden redan 
mycket stor. Varje skandinav som läser litteratur på syster-
språken, är där van att möta ig, rg för eget ij, rj, och omvänt. 
Det ursprungliga och uttalsenliga if, rj, som en svensk skriver 
i t. ex. sälja, spörja, svär ja, välja, motsvaras i danskan och del-
vis i riksmålet av ig, rg (scrlge, s5ørge, svcerge, vcelge), och när 
svenskt if, rj uppkommit av gammalt lgj, rgj motsvaras det i 
danskan konsekvent av ig, rg (t. ex. följa, sörja av folge, sorge). 
Endast ett tämligen litet antal ord har alltjämt gemensam 
stavning; de vanligaste av dessa är galge, berg, borg och sorg. 
Givetvis är det från nordisk synpunkt en fördel om dessa ge-
mensamma skriftbilder bevaras, men å andra sidan skulle de 
nya olikheterna bli få och av ganska liten betydelse, om sven-
skan (och ev. norskan) övergick till att på denna punkt stava 
helt efter uttalet, så som danskan redan för länge sedan hai 
gjort. En kompromiss skulle också kunna tänkas, som skonade 
de gemensamma skriftbilderna, men i övriga fall följde uttalet. 
För en sådan talar i någon mån att orden berg och borg är så 
vanliga i personnamn och ortnamn, att ordet helg hör så nära 
samman med helig och helgon och att en ändring i stavningen 
av Norge väl knappast bör komma i fråga. Men inte heller en 
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fullständig reform skulle spela någon som helst roll för det in-
bördes förståendet, och ljudföljdernas ställning inne i eller i 
slutet av ord gör en ändring mindre iögonenfallande. 

Att generellt bevara g-stavningen av hänsyn till tyskans 
former är mycket litet befogat, eftersom bara några enstaka 
av orden är gemensamma med tyskan: alg (Alge), galge (Galgen), 
arg (i annan betydelse), berg, borg (Burg) och sorg (i annan be-
tydelse: Sorge = bekymmer). Engelskan har helt andra for-
mer: follow, sorrow osv. 

Den svenska stavningen är i detta fall verkligen svårlärd nu: 
den sätter sådana krokben både för nybörjaren och den reflek-
terande skrivaren som skillnaderna sorg: sörja, svalg: svälja, 
/ärga (med färg): /är ja (båt), sälg (busken): sälj (imperativ). 
De här anförda åtskilj ande stavningarna av liklydande ord är 
visserligen historiskt motiverade, men saknar varje betydelse 
för förståendet. Det skulle innebära en avsevärd lättnad, om 
åtminstone de avskaffades. 

1 da. och rm. har i stavningen, men inte i uttalet, av vissa 
verbformer ett analogiskt g  kommit in i höjningen från infini-
tiven, t. ex. i dulgte, solgle, spurgie, valgte (lm. dulde, selde, 
spurcie, valde; sv. dolde, sålde, sporde, valde). Redan 1866 yrkade 
Knud Knudsen i tidskriften Norden att sådant g skulle strykas. 
Detta skedde för riksmålets del i stor utsträckning 1938, men 
borde genomföras fullständigt, både i riksmålet och i danskan. 
Den nya norska rättskrivningen 1941 återinförde i åtskilliga fall 
g, men detta saknar betydelse, sedan Norge nu åter är fritt. 

Sj-ljudet 

Bara några enstaka rent danska ord uttalas med sj-ljud; de 
stavas alla med sj (sjette, Sjel, sjz?lden). Till dem har några få 
lånord och vardagsord slutit sig i stavningen, t. ex. Sjal, sjov 
(= rolig) och Sjus (=r grogg). Sj-ljud förekommer dessutom 
i många lånord med främmande stavning (t. ex. Charme, genere, 
March). Enhetligt, verkligt sj-ljud är emellertid i Danmark 



något ganska nytt. Tidigare har man i stället uttalat s + j, 
och detta uttal är kanske alltjämt det vanligaste. Detta för-
hållande har gjort det naturligt att danska nystavare ivrat för 
att införa sj-stavning i lånorden. Några inhemska ord att om-
stava finns ju inte i danskan, där sk, skj och stf alltjämt ut-
talas som de stavas. 

Ett liknande sammansatt uttal av s + j är vanligt åtmins-
tone i städerna i sydvästra Norge, men större delen av landet 
har liksom Sverige enhetligt sj-ljud. Detta tecknas i norskan i 
inhemska ord sj, sk och ski. Förbindelsen stf (i t. ex. stjerne) ut-
talas som den stavas. 1 lånord genomförde norskan 1917 i vid 
utsträckning sj-ljudets stavning med sj (t. ex. nasjon, marsj), 
och i inhemska ord har norskan sj (isj, hesje - sv. »esch, hässja) 
mot de svenska sch och ssj. Efter det vanligaste betecknings-
sättet i inhemska ord kallas ljudet i Norge »skje»-ljudet. 

Det kan synas märkligt att beteckningen »sje-ljud» har kun-
nat slå igenom i svenskan, då inte ett enda svenskt ord inne-
håller förbindelsen sje. Under i800-talets början och mitt var 
också »ske-ljudet» den vanliga benämningen. Men sj förekom 
av gammalt i några mycket vanliga ord (t. ex. sju, sjunga) 
och hade fördelen att i motsats till sk aldrig i osammansatta 
ord beteckna något annat än sj-ljud. Det var säkerligen också 
därför som Rättstavningssällskapet föreslog just sj som gemen-
sam beteckning för ljudet. Den svenska stavningen har också 
motiverat och motiverar dessvärre alltjämt den någon gång 
förekommande benämningen »sche-lj ud». 

1 inhemska ord stavas i svenskan sj-ljudet sj, sk, skj, stf, 
sj och sch (sju, ske, skjorta, sljtirna, hcssja, »esch). Lånorden 
behåller i allmänhet sin utländska sj-ljudsstavning; där denna i 
romanska lånord har »försvenskats», har den i verkligheten för-
tyskats, till sch (branche har blivit bransch, osv.). 

Hänsyn till danskans uttal och stavning och till norskans 
stavning och beträffande stf också till dess uttal gör att det 
senast 1943 av den svenska folkskollärarkåren framställda för-
slaget att övergå till konsekvent sj-stavning bör avvisas i vad 
det gäller en ändring av skrivsätten sk, skj och stf. Ordsam- 



hörigheter inom språket stöder också det nuvarande stavsättet. 
Några vägande skäl att skona undantagsbeteckningarna sch 
och ssj föreligger däremot icke. Tvärtom talar utom pedago-
giska också nordiska hänsyn för ett utbyte av dem mot sj. 
Ändringen skulle dessutom innebära en bokstavsbesparing. 

1 inhemska ord är i svenskan sj-ljudet vanligast framför len 
vokal i början av betonad stavelse. 1 överensstämmelse med 
äldre uttal tecknas det i denna ställning sk, sj och stf. 

sk (s/cj) oc/ sj framför len vokal 

Sk är den vanliga beteckningen. Sålunda tecknas i sv. sj-
ljudet alltid sk framför e, i, och y, nästan alltid framför ö (un-
dantag: sjö, och imperfekterna sjöd, sjöng, sjönk av sjuda, 
sjunga, sjunka) och i de flesta orden framför ä. 1 denna ställning 
finns två andra beteckningssätt: sjö- möter i tre vanliga ord 
(själ, själv, sjätte), stjä- i fern (stjäla, stjälk, stjälpa, stjärna, 
stjärt). Skrivsättet sk framför len vokal är alltså tämligen lätt-
lärt och stödes av danskans skrivna och uttalade sk, av nor-
skans skrivna sk och skj (jfr ovan s. 6o f), båda uttalade som 
sj-ljud, och av svenska, norska och danska samhöriga ord med 
hårt sk, eller med skj, framför hård vokal (skjuta - sköt - skott 
osv.). Däremot har det föga stöd utanför Norden. 1 tyskan har 
ju i alla ställningar gammalt sk övergått till sj-ljud, tecknat 
sch (Schiti, Fisch), och förhållandet är likartat i engelskan, 
där man skriver sh (ship, /ish). Ett undantag utgör i engelskan 
de fåtaliga, men delvis vanliga nordiska lånorden, som både i 
stavning och uttal bevarar sk (ss. skin = sv. skinn, och sky). 

Si förekommer i danskan i orden Sjcel och sjette - de övriga 
svenska orden på sj- framför len vokal börjar i da. med rent s 
(Se, selv osv.); norskan har sj eller rent s (sjø, sjel, sjette, selv 
eller sjøl(v) osv.); engelskan och tyskan har rent s (sea —See, 
soul - Seele, sixtk - sechste, selt - selbst etc.). Cederblads 
tanke att genomföra den dominanta beteckningen, alltså här 
sk, skulle kräva få ändringar, men splittra vissa nu gemensamma 
nordiska skriftbilder. 



SI-? 

Stj möter i svenskan bara framför ä och endast i de fem stam-
marna stjäla, stjälk, stjälpa, stjärna och stjärt. Det gamla uttal 
som stavningen alltjämt återger försvann fullständigt ur vår-
dat svenskt riksspråk först på 1800-talct, och är ännu enrå-
dande i danskan och norskan. Skrivsättet stöds dessutom av 
samhöriga ord och former med rent st-: i sv. stal, stulit, stöld 
till stjäla, i da. och no. stilk mot sv. stjälk; på lm. heter stjäla 

alltid stela, på rm. sedan 1938 vid sidan av stjele också stele. 
Engelskan och tyskan har alltid former med rent st-: steal - 
steJilen, star - Sterne. Det är otvivelaktigt lättare att identi-
fiera stjäla med stela, stjälk med stilk, än själa (ev. skäla) med 
stela, själk (ev. skälk) med stilk. De svenska orden med stj är så 
få, att deras undantagsstavning inte kan vålla stor svårighet. 

* 

1 andra ställningar än framför len vokal i början av betonad 
stavelse är sj-ljudet rätt ovanligt i inhemska ord: det tecknas 
då i sv. i regel sj, men ibland skj, ssj eller scli (sju, skjuta, ryss ja, 

usch), däremot aldrig stj eller sk (bortsett från orden marskalk 

och människa). Norskan har här sj och skf. 

skj framför hård vokal 

Skf förekommer i sv. bara framför o och u i fyra stammar: 
skjorta (jfr skört, och da. och no. skjorte), skjul (jfr skyla, 

da. och no. skjul = gömsie), skjuta (jfr sköt, skott, och da. 
skyde, rm. skyte, lm. skjota) och skjuts (rm. skyss). 1 norskan 
är gruppens ord flera: dit hör t. ex. skjold (da. Skjold, sv. 

sköld). Norskan uttalar sk och skj som svenskan, men danskan 
bevarar deras gamla stavningsenliga uttal. 
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Ovrira fall 

1 övriga fall skriver norskan alltid sj. Också i svenskan är 
sj här normalbeteckning, men det har medtävlare i skriv-
sätten ssj och sch. Sj förekommer i sv. endast i början av be-
tonad stavelse. Framför hård vokal möter det här dels av gam-
malt i några vanliga ord: sju, sjunga, sjunka osv. (da. syv, 
synge, synke), dels i en del utpräglade vardagsord, men då i 
planlös växling med sch (sjaskig, men schas). 1 ordsiut är sch 
enrådande (usch!), mellan vokaler tävlar det med ssj (duscha 
- hässja). Mot svenskans ssj (en abnorm dubbelteckning av 
samma typ och lika onödig som ett nng i t. ex. sjunnga skulle 
vara) står i no. sj (hesje); da. har i de ifrågavarande orden, 
i den mån de förekommer, -ss-. Endast en gemensam beteck-
ning för sj-ljudet kan här skapa reda i stavningen: sj bör i dessa 
fall geno nföras enlighet med nystavarnas gamla krav. Då 
skulle också likheten mellan norsk och svensk stavning i dessa 
avseenden bli fullständig. 

Frågan om sj-ljudets stavning i lånord behandlas i kapitlet 
Lånorden, och leder där beträffande sch (t. ex. i marsch) till 
ett likartat förslag. 

Tj-lj udet 

Gammalt tj och kj och framför len vokal även gammalt k 
har i norskt och svenskt uttal sammanfallit i ett tj-ljud. Dan-
skan behåller det gamla uttalet; detsamma gäller beträffande 
ett enda ord: tjene (sv. tjäna) också riksmålet. Liksom g och 
sk i samma ställning följs k i norsk stavning av j framför vo-
kalerna e, cV, ø (kjenne, kjcsr, kjøtt). Önskvärdheten av att detta 
j strykes har framhållits ovan s. 6o f. 

Det kan synas egendomligt att benämningen »tje-ljud» har 
slagit igenom i svenskan, då ljudet hos oss i inhemska ord 
tecknas tj framför e endast i tjena (efter 1889 på grund av vack-
lande uttal även tjäna; stavningen tjena är nu mycket sällsynt) 
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- dess vanliga beteckning är ju k (som i kedja, kcinna). Men 
tf hade ett viktigt företräde framför k däri att det alltid beteck-
nade detta ljud (tjock, tjuv osv.). Om kj gäller detsamma, men 
det var alltför sällsynt i svenskan för att ifrågakomma som 
generell benämning på ljudet. 1 Norge är ju däremot just kf 

(som i kjenna - kf enne, kfcr, kføtt, kf ole) dess vanligaste be-
teckningssätt, och ljudet kallas därför i norska rättstavnings-
läroböcker alltid »kje»-ljudet. 

Den konservativa stavningen av tj-ljudet i svenskan med 
k, kj och tf i etymologisk fördelning väckte opposition hos Rätt-
stavningssällskapet, som vid mitten av 188o-talet krävde att 
tj-ljudet alltid skulle tecknas tf. Denna agitation ledde emeller-
tid icke till något resultat. Frågan kom efter hand i skymundan, 
men ännu 1934 yrkade Folkskollärarkårens skriftspråkskom-
mitté på en allmän övergång till stavning med tf, 1943 lät den 
frågan vila, eftersom en reform skulle ha ringa pedagogisk 
betydelse: ljudet var ändå lätt att stava. Ytterligare två om-
ständigheter har väl bidragit till denna nya inställning: dels 
skulle en omstavning av k till tf innebära en rätt avsevärd 
bokstavsökning, dels har uttalet förändrat sig. Förr uttalades 
i Sverige allmänt tj-ljudet med förslag av t; enhetligt tj-ljud 
var då vanligt bara i vissa landskap: Väster- och Östergötland, 
Värmland och Närke. Det äldre uttalet har nu trängts undan 
och blivit klart dialektalt. Man hör det sällan i radio, och det 
enhetliga uttalet härskar nu lika fullständigt i Stockholm som 
det sedan länge gjort i Göteborg. Genom denna utveckling har 
den fonetiska, men inte den pedagogiska motiveringen för 
stavsättet tf bortfallit. 1 Norge har sedan länge tj-ljudet uttalats 
enhetligt: t i tj-ljudet hörs där bara i vissa dialekter. 

Men utom dessa förhållanden talar nordiska hänsyn för bi-
behållande av den nuvarande stavningen. 

1 svenskan förekommer tj-ljud bara i början av betonad sta-
velse. Här stavas det framför len vokal i regel k, så alltid framför 
e, i, y, nästan alltid framför ö (undantag: tf öt av tjuta) och van-
ligen framför ii (tjä- i sex stammar, se nedan). K-stavningen 
har alltså få undantag. Den stöds av norskans k, kf med samma 
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uttal och av danskans konsekventa k, uttalat som det skrivs. 
Också tyskan har i denna ordgrupp k, engelskan har ch eller 
k. Ett vanligt ord må tjäna som exempel: 

sv. 	lm. 	rm. 	da. 	ty. 	eng. 
kyrka 	kyrkje 	kirke, kjerke 	K'irke 	Kirchc 	church 

tj- 	tj- 	tj- 	k- 	k- 	tj- 

Också ordsamhörigheter inom och mellan de nordiska språken 
stöder den nuv. stavningen: kiimpa hör samman med kamp, 
kök med koka, rm. kjøq5e heter på lm. kaupa (med hårt k). 

Det återstår att se om Cederblads förslag att genomföra den 
dominanta teckenfrekvensen, således i detta fall h i stället för 
ij i de få undantagen framför len vokal, här skulle medföra några 
nackdelar. Det är uppenbart att stavningen tjöt stöds av tjuta. 
De svenska orden på tjä- är sex: tjäder, tjäle, tjäll, tjäna, tjära, 
tjärn. Av dem förekommer Tjceld (föråldrat, = dels tält, dels 
bonad, täcke o. d.; ej som i sv. poetiskt = hydda), tjene och 
Tjare i da. och uttalas där med t + j. På rm. uttalas likaledes 
tjene med t + j, på lm. heter det tena. Tjäcier heter på no. tjur 
(äldre tidur; båda formerna uttalas tvåstavigt och med grav 
accent; da. har Tjur, men sällsynt, eftersom fågeln inte före-
kommer i Danmark). Tjäle heter på no. tele, tjäll heter tjeld 
eller tjald, men har samma betydelse som i da., tjära heter på 
rm. tjcere, på lm. tjore eller tjere, tjärn på rm. tjern och tjonn, 
på lm. tjern och tjarn. Orden har alltså i no. (med angivet undan-
tag) antingen tj-ljud, stavat tj, eller rent t. Danskan och norskan 
har ytterligare några ord på tj-, t. ex. tjørn = hagtorn. Den 
dominanta teckenfrekvensen har i sv. visat sin styrka däri att 
den officiella stavningen länge föreskrev kille och ännu påbjuder 
kärv, båda delarna i strid mot härledningen och systersprå-
kens former. Men det är uppenbart att det av nordiska hän-
syn icke är önskvärt att en sådan k-stavning genomförs. Däre-
mot ger utomnordiska språk bara svagt stöd åt tj-stavningen: 
tjära heter på engelska tar, på tyska Teer, tjärn på engelska 
tarn; de andra tj -orden saknas eller har än mer avvikande 
former. 
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Framför hård vokal är tj-ljudet både i no. och i sv. sällsyntare 
än framför len. Det tecknas i denna ställning alltid tf, bortsett 

från några få ord som stavas med kf-. Ti- förekommer här i sv., 
lm. och yngre rm. nästan bara framför o och u. Motsvarande 
ord börjar i da. och konservativt rm. med ty-. Detta stöder 
det nuv. skrivsättet. Engelskans och tyskans former avviker 
däremot starkt. Ett typiskt exempel: 

sv. 	lm. 	rm. 	da. 	eng. 	ty. 

tjuv 	tjuv 	tjuv, tyv 	Tyv 	thie/ 	Dieb 

Bara tre ord stavas i sv. med kf: kjol, kjortel och dalkjusa. 

Danskans Kf ole och Kf ortel uttalas med k + f, norskans kf ole 

och kfortel med tj-ljud. Ordet dalkf usa lever nästan bara i rätt-
stavningsdiskussion och i stavningsläroböcker. Det finns inte i 
danskan eller norskan. Etymologiskt kf har också verbet tjusa, 

vars stavning Svenska Akademien redan 18oi lät följa den 
dominerande beteckningen tf. Ännu Kellgren skrev kf usa. Or-
det uppfattas som enbart och typiskt svenskt (förtjusande!); 

dess släktingar i systerspråken har annan betydelse: da. kyse 

(bara i skriftspråk) = skrämma, lm. kf osa = välja, kora. Något 
skäl att återinföra kf i verbet finns därför knappast. Snarare 
kunde det likaledes särsvenska dalkf usa omstavas till daltfusa, 

så att den onödiga stavningsskillnaden tfusa (verb): kjusa 

(subst.) försvann. 1 varje fall borde ordet dalkf usa försvinna ur 

undervisningen och debatten. 

Dubbelteckningen av lång konsonant 

De regler som föreskriver när lång konsonant skall enkel-
tecknas och när den skall dubbeltecknas, är med sina talrika 
undantag det mest svårlärda i den svenska stavningen. Också 
i Norge är det långa medljudets teckning en aldrig sinande 
källa till pedagogiska bekymmer. 1 Danmark vållar frågan be-
tydligt mindre svårigheter, tack vare andra ortografiska, fo-
netiska och grammatiska förhållanden än dem som råder i 
Norge och Sverige. 
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Varandra rakt motsatta reformförslag som framförts i de-
batten och ändringar av större eller mindre räckvidd som med 
korta mellanrum företagits eller återkallats i den officiella 
norska och svenska rättskrivningen, vittnar om hur svårlöst 
denna stavningens gordiska knut är. Ingen ortografiens Alexan-
der har ännu fått måtta det svärdshugg som skulle kunna lösa 
den - och det är väl, ty varje försök att lösa problemet efter 
en enda princip måste ofrånkomligen samtidigt göra slut på 
betydande fördelar som den nuvarande svenska stavningen 
äger. Detta utesluter inte att mer anspråkslösa pedagogiska stra-
teger skulle kunna avlägsna de påtagliga orimligheter som nu 
finns, och samtidigt öka likheten på denna punkt mellan dansk, 
norsk och svensk stavning. 

Dubbelteckningen av konsonant har i våra språk, liksom i 
tyskan, fått till väsentlig uppgift att utmärka att föregående 
vokal är kort. Vårt öra är mycket mer känsligt för vokalers 
längd än för konsonanters, och dubbelkonsonanterna får därför 
delvis ersätta det utmärkande av lång vokal (genom dubbel-
skrivning eller accent) som våra språk inte längre har. Det är 
i åtskilliga fall till och med svårt att uppfatta om en konsonant 
är kort eller lång, men detta behöver inte ha någon betydelse 
för stavningen. Utan hänsyn till frågan huruvida en konso-
nant verkligen är fonetiskt lång, används benämningen »lång 
konsonant» om sådant konsonantljud som följer omedelbart 
efter betonad kort vokal. 

Olika stavningsregler tillämpas i alla språken, allt eftersom 
den långa konsonanten uppträder r) mellan vokaler (t. ex. 
komma), 2) i ordslut (t. ex. natt), eller 3) följd av annan kon-
sonant (t. ex. skaft, torrt, tyckte). Här nedan behandlas endast 
rent inhemska ord. 

Lång konsonani mellan vokaler 

1 denna ställning är dubbelskrivning genomförd av gammalt 
i alla språken, med mycket få undantag. Eftersom vokal före 
j alltid är kort, enkeltecknas dock denna konsonant alltid i 
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svenskan nu skulle återinföra den. Dubbelteckningen ger norr-
män och svenskar möjlighet att i skrift skilja hat från hatt, 
tak från takk (tack), hop från hopp, men den behövs inte för det 
syftet i danskan, där hat heter Had, tak Tag, och t. ex. re 
stavas Reb. När det gäller ord som slutar på k, p eller t, skulle 
danskan därför ha mindre gagn av dubbelteckning än nor-
skan och svenskan. 1 fråga om b, d, g, f, r och s är däremot 
problemet gemensamt. Det vore en fördel också för danskarna 
att i skrift kunna skilja skab (sv. skdp) från skabb, brud (be-
stämd form bruden) från brudd (bestämd form bruddet, rm. brudd 
eller brott, sv. brott), dug (sv. duk) från dugg (sv. dagg) eller os 
(nu Os) från oss (nu os) och kunna skilja på vis och viss utan att 
som nu behöva tillgripa dubbelvokal i några former av det 
förra (viis, viist; men vise). Även i de fall där man nu aldrig 
eller ytterst sällan riskerar någon förväxling, skulle dubbel-
teckningen ge bättre besked om uttalet än enkelteckningen gör. 
Det vore en förtjänst hos den danska stavningen om den vi-
sade uttaisskillnaden mellan natt och (inter-)nat, visade att 
soldat och skatt inte rimmade. Av det skälet, men också på 
grund av samhörigheten med böjda former och likheten med 
norskan och svenskan, är det önskvärt att danskan här inför 
dubbelteckning. 

En dubbelteckning i slutljud existerar faktiskt redan i vissa 
fall i danskan, dold i skrivsätten id och nd (som på bekostnad 
av ii och nn gått långt utanför sina etymologiska gränser: 
man skriver t. ex. /uid, Mund) och även i dt (da. vaadt = no., 
sv. vdtt). En ny fördelning av id . ii, nd . nn som svarade bättre 
mot etymologi och uttal och samtidigt mot svenskans stavning 
och uttal, skulle kunna genomföras i danskan på ungefär samma 
sätt som skett i riksmålet, men det innebure en stor och på 
många punkter vansklig ändring. Den enda svårighet som de 
nuvarande beteckningssätten vållar dansk modersmålsunder-
visning, är den tvekan som kan uppstå, huruvida man i ord-
slut bör skriva -i eller -id, -n eller -nd, -t eller -dt, och motsvarande 
mellan vokaler -id- eller -ii-, -nd- eller -nn-, och -dt- eller -tt-. 
Det vårdade uttalet gör ingen skillnad mellan adjektivet vild 



Lång konsonant z ordst'uf 

1 svenskan utgår dubbelteckningen av slutijudande lång kon-
sonant från dubbelteckningen mellan vokaler. Under reforma-
tionstiden övergav man äldre skrivsätt som nat och började i 
stället skriva natt i anslutning till natten och till uttalet. Dan-
skan har bibehållit den medeltida enkelteckningen i slutljud, 
fastän vacklan på denna punkt har varit stor också i Dan-
mark åtminstone under i600- och I7oo-talen. 1 Norge tog 
landsmålet dubbelteckningen i arv från fornisländskan, och 
från 1917 har den successivt införts också i riksmålet. 

Säreget danska förhållanden 

Fonetiskt ligger frågan om dubbelkonsonant annorlunda till 
i danskan än i norskan och svenskan. Utan motsvarighet i 
systerspråken möter där förbindelsen kort vokal + kort kon-
sonant även i betonad stavelse, framför allt när denna ensam 
utgör eller avslutar ordet. Om detta böjs, inträffar ofta för-
längning av stavelsens stamvokal. Ord som Gud, Mand är i 
denna form båda kortstaviga, men Guden uttalas med långt 
u, Manden med kort a. Andra ord har också i enstavig form 
lång vokal (som hvid, Sol). Eftersom danskan lika litet som 
norskan och svenskan markerar vokallängd direkt, kan uttals-
olikheten mellan typerna Gud och Jivid inte komma till uttryck 
i stavningen. Den norm som samhörigheten med de böjda for-
merna utgör, bör rimligen också i danskan bli utslagsgivande 
för stavningen i slutljud: alltså Gud som Guden, men Brudd 
(nu Brud) som Bruddet. 

Nu enkeltecknar man i danskan alltid slutijudande konso-
nant efter betonad kort vokal: alltså Nat, trots Natten. Obenä-
genhet att införa dubbelteckning, vilket vid flera tillfällen 
föreslagits även från dansk sida, beror dels på att den nuva-
rande stavningen är ytterst lättlärd och dessutom kortare, dels 
på att betydligt färre ord sammanfaller i dansk skrift som 
följd av enkelteckningen, än vad som skulle blivit fallet om 
riksmålet hade bibehållit den efter 1917eller om norskan och 
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svenskan nu skulle återinföra den. Dubbelteckningen ger norr-
män och svenskar möjlighet att i skrift skilja hat från hatt, 

tak från takk (tack), hop från hopp, men den behövs inte för det 
syftet i danskan, där hat heter Had, tak Tag, och t. ex. rep 

stavas Reb. När det gäller ord som slutar på k, p eller t, skulle 
danskan därför ha mindre gagn av dubbelteckning än nor-
skan och svenskan. 1 fråga om b, d, g, f, r och s är däremot 
problemet gemensamt. Det vore en fördel också för danskarna 
att i skrift kunna skilja skab (sv. skdp) från skabb, brud (be-
stämd form bruden) från brudd (bestämd form bruddet, rm. brudd 
eller brott, sv. brott), dug (sv. duk) från dugg (sv. dagg) eller os 
(nu Os) från oss (nu os) och kunna skilja på vis och viss utan att 
som nu behöva tillgripa dubbelvokal i några former av det 
förra (viis, viist; men vise). Även i de fall där man nu aldrig 
eller ytterst sällan riskerar någon förväxling, skulle dubbel-
teckningen ge bättre besked om uttalet än enkelteckningen gör. 
Det vore en förtjänst hos den danska stavningen om den vi-
sade uttalsskillnaden mellan natt och (inter-)nat, visade att 
soldat och skatt inte rimmade. Av det skälet, men också på 
grund av samhörigheten med böjda former och likheten med 
norskan och svenskan, är det önskvärt att danskan här inför 
dubbelteckning. 

En dubbelteckning i slutljud existerar faktiskt redan i vissa 
fall i danskan, dold i skrivsätten id och nd (som på bekostnad 
av ii och nu gått långt utanför sina etymologiska gränser: 
man skriver t. ex. /uid, Mund) och även i di (da. vaadt = no., 
sv. vdtt). En ny fördelning av id . il, nd . nu som svarade bättre 
mot etymologi och uttal och samtidigt mot svenskans stavning 
och uttal, skulle kunna genomföras i danskan på ungefär samma 
sätt som skett i riksmålet, men det innebure en stor och på 
många punkter vansklig ändring. Den enda svårighet som de 
nuvarande beteckningssätten vållar dansk modersmålsunder-
visning, är den tvekan som kan uppstå, huruvida man i ord-
slut bör skriva -i eller -id, -n eller -nd, -t eller -dt, och motsvarande 
mellan vokaler -id- eller -ii-, -ud- eller -nn-, och -di- eller -tt-. 
Det vårdade uttalet gör ingen skillnad mellan adjektivet vild 
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och verbet vii, mellan verbet vende (sv. vända) och verbet 
vunc (sv. vänja) och låter alle rimina på /aide. Stavningen 
med id och nd är betydligt vanligare än med 1(1) och n(n). Be- 
svärligt är ett unicum som Ven 	Vennen, vars uttal grovt 
kan återges som vänn - vännen. 

Säreget norska och svenska förhållanden 

1 norskan och svenskan dubbeltecknas numera nästan all-
tid lång slutijudande konsonant, t. ex. tull, nall. Beträffande 
två konsonanter: j och ni, råder dock avvikande förhållanden. 
Liksom mellan vokaler, enkeltecknas i svenskan bokstaven j 
alltid även i slutijud (vaja, nej; no. har vaja - vaje, nei). 
1 samma ställning enkeltecknas bokstaven m alltid i norskan 
och nästan alltid i svenskan (t. ex. i dom, kam). De enda 
svenska undantagen är orden damm, lamm, ramm (till skill-
nad från dam, lam, ram); orden i parentes heter på danska 
och riksmål dame, lam (uttalat lamm; plur. iarnme) och 
ramme, och den åtskilj ande stavningen är därför av intresse 
bara för svenskar. Den principiella enkelteckningen av slut-
ljudande m hänger väl bl. a. samman med att det är svårt 
att skriva mm riktigt för hand: det blir ofta mii eller nm. Några 
yrkanden att införa mm är inte aktuella, fastän det nuvarande 
skrivsättet varken utvisar vokalens eller konsonantens längd: 
danskans och norskans lam med kort vokal skrivs som svenskans 
tam som har lång; detsamma gäller med omvänd kvantitet t. ex. 
ordet rim. 

Ytterligare har norskan och svenskan några undantag från 
dubbelteckning: de gäller i båda språken i vissa fall bokstaven 
ii, i norskan dessutom några andra konsonanter i några enstaka 
ord. 

Norskt eller svenskt n i stället för nn 

1 ett tjugotal ord tecknas i svenskan slutijudande ii efter 
betonad kort vokal med enkelt n (som i den). De flesta orden 
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med detta uttal stavas med nu: brunn, sann, spann, tunn osv., 
men orden med enkeiskrivet si brukas mycket oftare. Det är 
därför naturligt att vissa nystavare, bl. a. folkskollärarkåren 

1943, föreslår att denna inkonsekvens i stavningen skall av-
lägsnas genom att enkelteckningen genomförs. Förslaget har 
inte fallit i god jord. Motståndare har framhållit att många nu 
åtskilda skriftbilder i så fall skulle komma att trots olika uttal 
sammanfalla i skrift: det gäller t. ex. brun - brunn, gran - 

grann, och de har inte heller försummat att påpeka att verb-

formen fann skulle komma att stavas som fan. Dessa nya 
identiteter i skriften skulle väl knappast vålla några missför-
stånd, men det är naturligt att man reagerar mot ett ändrings-
förslag som skulle utbyta uttaistrogna stavningssätt mot ut-
talsstridiga, och därtill bryta mot den naturliga principen om 
lika stavning i inijud och slutijud: brunn som brunnen, sann 

som sanna. 
Av undantagsorden är det emellertid bara några enstaka, 

som vållar pedagogiska svårigheter. Det vore rimligare att 
dubbelstavning infördes i dessa än att hela gruppen omstava-
des. En sådan reform skulle också leda till fullständig eller 
nästan fullständig likhet med ordens stavning i danskan och 
norskan. 

Undantagen är av gammalt datum. De fanns i stort sett 
redan i den gustavianska tidens stavning och fastslogs av Sven-
ska Akademien 18oi. Flertalet av dem är enstaviga småord 
och förstavelser (an, in, kun-, än, men, igen; en, han, hon, pron. 

man, den; min, din, sin), några få substantiv (man, plur. män; 

mun, sven, vän), ett en verbf orm (kan). Om den första gruppen 
kan med rätta sägas vad Avhandlingen 18oi s. 56 uttalar: 
»Dessa ord återkomma beständigt vid skrifningen, hvarige-
nom den dubbla ritningen af consonanten n, skulle i dem blifva 
både för handen besvärlig, och för ögat obehaglig.» Av dessa 

ord har min, din, sin lång vokal i danskan liksom i södra Sve-
rige, och de stavas med enkelt n också i norskan. Ordet en 
har åtminstone som räkneord lång vokal inte bara i Norge och 
Danmark utan också i stora delar av Sverige (t. ex. Norrland, 
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Göteborg, Malmö) och dessutom i Finland. Pronomina han, 
hon (da., rm. han, lm. ho), man och den har kort vokal och 
enkeiskrivet mr också i Danmark och Norge. Detsamma gäller 
småorden an, men, igen och verbformen kan. (Stavningen 
kann var förr inte ovanlig jim, och en tid tillåten också i rm., 
men utgick i bägge språken 1938.) Av hela denna större grupp 
är det bara orden in, än och förstavelsen kun- som har olika 
stavning i Norden: da. md, end, kund-, no. inn, cnn, kunn-. 
Det vore nog pedagogiskt välbetänkt att införa stavningen 
kunn- också i svenskan (ss. i kunngöra). För barn och mindre 
läsvana personer är skriftbilden kungöra förvillande genom 
ordbörjans likhet med kung. Något behov av den för da. och 
rm. värdefulla distinktionen mellan en och end enn har vi däre-
mot inte, så länge än stavas med ä. Vansklig att komma till 
rätta med är serien da. md - no. inn - sv. in. Uttalet åter-
ges bäst av det norska skrivsättet, och detta stöds av samhörig-
heten med inne och gör det lättare att stava rätt till innom 
(sv. inne, inom). Men ordet hör ovedersägligen naturligt hemma 
i småordsgruppen. Trots de fördelar som det norska skriv-
sättet bjuder, borde kanske ändå det svenska (med dess stöd 
från bl. a. engelska och tyska) föredras. Den pedagogiska svå-
righet som vållas för danskan och norskan genom skillnaden 
mellan in- i lånord och md-, inn- i inhemska ord är inte obe-
tydlig (jfr da., rm. invilere = md-, mnnbyde; inviere är i da. 
och rm. ett mycket vanligt ord). Olikheten i typerna anse: 
indse, innse verkar också förvillande. 

En reform av svenskans stavning är däremot utan tvivel 
påkallad i fråga om den senare gruppen: substantiven. Trots 
nästan helt lika uttal (former som beror på avvikande uttal 
är nedan satta i parentes) är stavningen i de fyra språken här 
ovanligt brokig: 

da. 	 sv. 	 rm. 	lm. 
Mand, Mcrnd man, män 	mann, mnenn mann, menn 

mannen, männen 
Zi4und 	mun 	 munn 	munn 

munnen 
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Svend 	sven 	 svenn, (svein) (svein) 
sven fl en 

Ven, l/enncr 	vän, vänner 	vcnn, venner (ven, vener) 

1 dessa fall synes det uppenbart att riksmålet har den bästa 
stavningen. Någon tvekan kan man hysa om ändringen av 
man till mann, eftersom den skulle medföra en ny svårighet: 
åtskillnaden i stavning mellan substantivet och det likljudande 
pronomenet. Det var väl därför som Rättstavningssällskapet 
ville undantaga man, män från den föreslagna konsekventa 
dubbelteckningen av n. Samma skillnad råder i danskan, nor- 
skan och tyskan. 	Vad vänn beträffar, torde denna stavning 
ge den enda möjligheten att i svenskan få bukt med det olämp-
liga men mycket utbredda uttalet vänlig, vänskap med långt ä. 

Övriga fall av enkelteckning 

Som arv från den danska stavningen enkeltecknar norskan 
den slutljudande konsonanten efter betonad kort vokal i ytter-
ligare några mycket vanliga ord. Av dessa har konjunktionen 
at (infinitivmärket skrivs nu i no. d), artikeln et (i rm. —lm. 
har eit; räkneordet skrivs i rm. ett, i lm. eitt, i da. eet), tu, 

skal och vii identiskt uttal i svenskan. Det sammanhänger med 
ordens starka frekvens att de har fått behålla enkelkonsonanten 
i norskan, liksom att tu, skal och vii i danskan skrivs med -1, 

och inte med -id. Av samma anledning tecknades alla orden i 
1700-talets svenska mycket ofta med enkel slutkonsonant. 
Detta gällde också adverbet upp (opp). Riksmålet skrev ända 
till 1938 o, som då omstavades till opp. Denna form påbjöds 
samtidigt i landsmålet, som tidigare hade upp, av gammalt 
(som i fornisländskan) stavat med två 5. Svenska Akademien 
stadfäste i8oi i alla orden den konsekventa stavningen med 
dubbel konsonant. Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 före-
slog emellertid för svenskans del återinförande av de korta 
stavningarna til och u, särskilt med tanke på de många sam-
mansättningar där dessa ingår, och även at och ok; yrkandena 
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ställdes dock i den grupp som borde förverkligas först vid en 
senare tidpunkt. Nyligen har önskemålet på nytt framställts 
av bokstavssparande och nordiska skäl: det har då fått gälla 
formerna at, et, til och 075 - u75, fast de två sist nämnda 
stavningarna genom den norska ändringen 1938 har förlorat 
en del av sitt nordiska stöd. 

Det har ansetts vara ännu mer betydelsefullt att få en ny 
stavning av ordet och; dess nuvarande och f. ö. gamla svenska 
stavning med ch har ansetts stötande, unik och tyskaktig som 
den är, och en bokstavsbesparing i detta språkets vanligaste ord 
skulle medföra en icke oväsentlig vinst i tid och pengar. Rätt-
stavningssällskapet yrkade liksom det nordiska mötet på stav-
ningen ok, andra nystavare har sedan länge agiterat för ock, 
varigenom den onödiga skillnaden mellan och (= samt) och 
ock (= också) skulle bortfalla. Folkskollärarkåren har 1943 
stannat inför det synnerligen pedagogiska förslaget om tre 
alternativa skrivsätt: d, o, okk. Stavningen okk är orimligt 
tung och svårskriven, ock väsentligt bättre, men olämplig om 
hk generellt skulle ersätta ck i svensk skrift. De kortaste for-
merna: d och o, som rätt ofta används i visor och i återgiven 
dialog (särskilt i tidningskåserier och anekdoter), bortser från 
det gamla och nu åter allt vanligare uttalet med hörbar kon-
sonant; av dem är d obekvämare och mer avvikande än o 
både från det nuvarande svenska och och från danskans och 
norskans og. Om ck bibehålles som beteckning för långt k-ljud 
är skrivningen ock pedagogiskt bäst; införs däremot kk blir 
en kortstavning nästan nödvändig. 1 så fall ligger det närmast 
till hands att välja den gamla stavningen ok, som ju haft många 
förespråkare även i senare tid. 

1 en nordisk samstavning får nog formerna vill och skall 
(vid sidan av ska) räknas som lämpligast (jfr f. ö. engelskans 
och tyskans will, och, fast mindre viktigt, även skall och soll). 
Större tvekan kan hysas vid valet mellan fil och till, at och 
att. Åtskiljandet av obestämda artikeln i neutrum och räkne-
ordet ett, som i olika former är genomfört i danskan, lands-
målet och riksmålet, innebär särskilt för den läsande en be- 
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tydande fördel, som svenskan nu tyvärr saknar. Om vi vill 
vinna den, bör riksmålets skrivsätt följas, så att artikeln 
stavas et, räkneordet ett. En identisk stavning av bindeordet 
og - och är däremot ogenomförbar på grund av olika uttal. 

Lång konsonani framför annan konsonani 

1 alla språken stvas tydligt sammansatta ord på samma sätt 
som var och en av de delar som bildar sammansättningen (natt-

rock som natt och rock). Dock får i norskan och svenskan tre 
lika konsonanter inte förekomma i följd, såvida ordet inte av-
delas genom bindestreck (fallucka, fall-lucka). Eftersom slut-
ljudande konsonant alltid enkeltecknas i danskan, inträffar 
där aldrig ett sådant konsonantmöte. 

Gemensam och konsekvent genomförd är också regeln att 
den konsonant som följer på betonad kort vokal enkeiskrivs, 
om den i sin tur följs av en eller flera konsonanter som också 
hör till ordets stam (salt, sända, ej sallt, sännda). Uttalet skulle 
visserligen anges tydligare om man skrev dubbelkonsonant, 
men detta skulle innebära en så väldig bokstavsökning, att 
denna inte på något sätt skulle uppvägas av vinsten i tydlighet. 
Sådan dubbelteckning var emellertid i gammal svenska inte 
ovanlig, men försvann mer och mer under I7oo-talet. Nu finns 
spår av den endast i den konsekventa dubbelteckningen fram-
för 1, n och r (vissla, vittna, offra) och i dubbelteckningen av 

f, och t framför j (läppfa, gyttja; jfr också typen vyssja). 
Det stora flertalet av orden med konsonantförbindelse efter 

betonad kort vokal hör till denna typ, där åtminstone de två 
första konsonanterna hör till stammen: salt osv. Som följd av 
deras stavning har enkelteckningen av lång konsonant framför 
annan konsonant dominant frekvens: den är i denna ställning 
mycket vanligare än dubbelteckningen. Detta gäller i synnerhet 
danskan. På grund av andra ordbildnings- och böjningsförhål-
landen svarar ju där former som lykkelig mot svenskans lycklig, 

byggede mot sv. byggde, bygget mot sv. byggt, byggd, byggda. 
Det är därför naturligt att principen om enkelteckning i danskan 
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har genomförts generellt. Stavsätt som betle och rable är i 
danskan mycket gamla. Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 
yrkade på konsekvent enkelteckning: också de tidigare dubbel-
tecknade d, /, k, 2, t framför r skulle enkeiskrivas (sikre, tapre, 
verbet ytre). Det nya stavsättet påbjöds i Danmark 1872. 

De pedagogiska svårigheterna på denna punkt är sedan dess 
förbehållna norskan och svenskan. Olikheterna inbördes är 
stora, men de är av mindre betydelse, eftersom dessa konso-
nantförbindelser alltid träffas inne i orden: alltså på den minst 
iögonenfallande platsen. Utan större våda för skriftlikheten 
eller det ömsesidiga förståendet, kan därför varje nordiskt 
språk reglera problemet på sitt eget vis. Men de synpunkter 
som är värda att ta hänsyn till, är nästan helt desamma i alla 
språken, och därför bör en granskning som klokt väger mot 
varandra uttal och samhörighet och praktiska och pedagogiska 
hänsyn kunna ge en lösning som är värd att genomföra i alla 
språken. 

Den enkla och bekväma seden att alltid enkelteckna konso-
nant framför annan konsonant möter i danskan med dess 
konsekventa enkelteckning i slutljud inte några svårigheter. 
1 norskan och svenskan skulle en sådan regel däremot stän-
digt komma i konflikt med samhörighetens fordringar. Om 
man stavar natt blir det naturligt att också skriva natts och 
nattlig, så som man också gör i Norge och Sverige. Skriver man 
bygga, bygge som alla språken gör, får imperfektet lätt stav-
ningen byggde (som hos oss, men i Norge bygde) - danskan 
har formen byggede och undgår därigenom problemet. En svår-
lärd ortografisk skillnad kan uppstå mellan ett particip som 
byggd, med nära anknytning till infinitiven, och substantivet 
bygd, vars samhörighet med verbet är svagare. Svenskan får 
enligt samhörigheten stavningen lycklig (efter lycka); danskan 
och riksmålet har den lättstavade formen lykkelig, landsmålet 
lukkeleg och lykkeleg. 

Problemet är alltså av språkliga skäl svårare i svenskan än 
i norskan. Svenskan behåller alltid dubbelteckningen i böjda 
former (natts, byggde, slappt) med de två undantagen att ut 



alltid enkeltecknas framför konsonant (drömde, trots drömma) 
och att man skriver bara e t t n framför d och t (känd trots 

känna, sant trots sann). Norskan har här enkelteckning utom 
framför genitiv-s (natts, men bygde, slapt; sedan 1938 också i 

lm. fylte, tidigare lm. /yllte, rm. /ylte). Vidare har norskan dub-
belteckning i ordskilj ande syfte i några få ord, där stavnings- 
olikheten understryker olikheten i uttal (/ult 	/ullt, vist - 
visst, /orvisning - /orvissning). 

Framför en stor mängd avledningsändelser (som följd av den 
tidigare nämnda regeln alla som börjar på 1, is och r, och dess-

utom -bar, -dom, -het, -sam och -ska) har svenskan dubbel-
konsonant. Norskan dubbeltecknar numera framför de flesta 
avledningsändelser av mera självständig karaktär, nämligen 
framför -bar, -dom, -heit och -het, -leg och -Ug, -sam och -som, 

och -skap, däremot inte framför t. ex. -Ung och -ning. Norskan 
får därför stavningar som cetling (uttalat ättling) och retning (ut-

talat rättning), vilka kan verka förvillande på en svensk och 
vållar avsevärda pedagogiska svårigheter i Norge. Skälen att 
utsträcka dubbelteckningen till att gälla framför alla mer sj älv-
ständiga avledningsändelser i norskan är starka. Om danskan 
övergår till att fördela enkel och dubbel konsonant efter samma 
principer som norskan och svenskan, borde det givetvis ske 
även i detta fall. På grund av den stora bokstavsökning som 
det skulle leda till, måste man däremot hysa tvekan inför 
tanken att införa dubbelteckning i danskan och norskan gene-
rellt framför 1, is och r. Att å andra sidan avskaffa den i svenskan 
skulle medföra nackdelar i försämrad uttalsbeteckning (vittna 

skulle bli vitna), och är knappast heller pedagogiskt påkallat, 
eftersom dubbelteckningen här är genomförd med stor kon-
sekvens och efter en synnerligen lättfattlig regel. 

Mer diskutabel och mer diskuterad är frågan om behållandet 
av dubbelteckningen när den i böjningsformer kommit att stå 
framför d eller t, alltså i neutrum av adjektiv och i imper-
fektum, perfektum och supinum av verb. Här har nu norskan 
i princip enkelteckning, svenskan i princip dubbelteckning. Den 
lättaste lösningen: konsekvent enkelkonsonant, ifrågasattes re- 



dan 18oi av Svenska Akademien. Den övervägde då att stadga 
skrivsätt som fält (av fälla), tätt, bygt, trygt - det skulle man 
»till äfventyrs utan stor svårighet vänja sig vid». Men Akade-
mien avstod från en sådan ändring, eftersom det kunde be-
faras att ett sådant stavsätt »skulle alltför mycket närma sig 
intill nyhet». Samma väsentliga inskränkning av dubbelteck-
ningen krävde det nordiska rättskrivningsmötet 1869. Åt-
skilliga stavningsläroböcker hade tidigare under i800-talet före-
skrivit denna stavning, andra hade tvärtom krävt tvåskriv-
ning av n framför d och t (brännde, sannt) som en konsekvens 
av den i övrigt följda samhörigheten. Rättstavningssällskapet 
fordrade till att börja med nästan genomgående enkelteckning, 
men sedan professor Esaias Tegnér d. y. energiskt hävdat sam-
hörighetens betydelse i skriften »Natur och onatur i svensk rätt-
stavning» (1886), blev man tveksam och inskränkte ändrings-
förslagen till det nordiska mötets, och även om dessa punkter 
rådde bland nystavarna mycket stridiga meningar. Enligt 
samhörighetens krav införde den officiella stavningen 1889 dub-
belkonsonant i åtskilliga ord som tidigare utgjort undantag 
(t. ex. brännbar, spannrndl). Ännu 1934 ville Folkskollärarkå-
rens skriftspråkskommitté ställa frågan om långt medilj uds 
teckning på framtiden. Under de följande åren har emellertid 
framför allt fil, lic. Carita Hassler-Göransson och läroverks-
adjunkt Carl Cederblad riktat uppmärksamheten på hur svår-
stavat det långa medijudet i verkligheten är. Carita Hassler-
Göransson är dock tveksam om huruvida det är möjligt att 
åstadkomma någon avsevärt enklare stavning i detta fall utan 
att hela skriftbilden förändras till oigenkännlighet. Carl Ce-
derblad anser att det nuvarande stavsättet på denna punkt är 
så svårlärt att hänsynen till tradition och samhörighet måste 
kastas överbord. Folkskollärarkåren har 1943 gjort hans för-
slag till sitt och kräver att konsonant alltid skall enkeltecknas 
framför annan konsonant. En sådan reform skulle i de flesta 
fall öka likheten i skrift med systerspråken, förutsatt att dessa 
håller fast vid sin nuvarande stavning, men i andra skulle lik-
heten med norskan bli mindre. 



Två ytterligare synpunkter må till slut anföras. 1 svenskt 
uttal är lång vokal framför konsonantförbindelse mycket van-
ligare än i danskt och norskt. 1 allmänhet ger inte stavningen 
någon upplysning om vokalens längd i denna ställning. Men 
det är naturligt att många svenskar är obenägna för en reform 
som i vissa fall skulle ersätta uttalsenliga stavsätt med uttals-
stridiga (läckte skulle skrivas som läkte; på norska uttalas orden 
identiskt). 

Cederblads reformkrav bygger på de iakttagelser han gjort 
över svenska beväringars stavningsfärdighet 1931. Sedan dessa 
beväringar gick i folkskolan, har rättstavningsundervisningen 
förbättrats grundligt. Bland annat har man alltmer tillämpat 
den associativa undervisningsmetoden (inte abstrakta regler i 
första hand, utan ordbyggnadsövningar av typen snabb - 
snabbt, bygga - byggde - byggt - byggd), som just på denna 
punkt måste komma att leda till väsentligt förbättrade resultat. 
Svårigheten att stava snabbt och byggt ligger inte bara i två-
skrivningen av b och g. Pedagogiskt är skrivsätten snabt, 
bygt inte mycket lättare. Också vid inlärandet av dessa stav-
ningar måste samhörigheten med snabb och bygga framhållas. 
Annars får man stavfel som snapt och bykt, lika litet önsk-
värda som de nu förekommande snappt och byckt. 

Lånorden 

För den som läser mycket på främmande språk vore det till-
talande, om internationella ord så långt möjligt stavades lika 
överallt. Ingen bestrider att denna princip bör tillämpas på ord 
och uttryck som bara tillfälligtvis lånas eller som tillhör ut-
präglat fackspråk. Men om stavningen av sådana lånord som 
efter hand helt införlivats med det egna språket råder stridiga 
meningar. För modersmålsundervisningen är det givetvis en 
fördel, om dessa språkets adoptivbarn behandlas på samma sätt 
som de egna. Också estetiskt är det värdefullt att skrift-
språket har en enhetlig ortografi. Men nu, när undervisning i 



ett främmande språk införts eller håller på att införas i folk-
skolorna i Danmark, Norge och Sverige, är också den interna-
tionella stavningen - där sådan finns - av värde, inte som 
förr bara för ett rätt tunt samhälisskikt, utan för hela folket. 
Den som kan stava nation, revision, mission på svenska, kan 
också stava orden rätt på engelska, franska och tyska. Det blir 
befogat att i vissa fall anlägga en vidare pedagogisk syn än 
den rent nationella eller nordiska. Alen det finns å andra sidan 
många internationella ord som inte har någon internationellt 
likformig stavning, och det finns åtskilliga lånord som inte 
är internationella. 

Alla språk har mer eller mindre nationaliserat stavningen av 
lånord. Italienskan och spanskan var i detta avseende redan 
tidigt mycket radikala, franskan är mer konservativ. Tyskan 
har förenklat mer än engelskan, de nordiska språken har gått 
ännu längre. Ofta har omstavningen bara vidtagits med några 
enstaka ord i sänder. 1 Norden har utvecklingen haft ett stöd 
i det förhållandet att uttalet av de franska lånorden hos oss 
mer än i Tyskland bragts till överensstämmelse med de inhem-
ska ordens uttal. 

Rent teoretiskt skulle en nordisk samstavning lika gärna 
kunna ansluta sig till en konservativ som till en radikal upp-
fattning. Men för att praktiskt kunna genomföras måste den 
ta hänsyn till rådande stavning i alla länderna. Den danska är 
här mest konservativ, den norska mest radikal. Det blir i 
många fall svårt att träffa ett lyckligt val, men en sak borde 
vara höjd över diskussion: samma princip eller samma prin-
ciper bör följas i alla de nordiska språken. 

5 v e n sk an var det första av dessa som principiellt anpassade 
lånordens stavning efter inhemska vanor. Svenska Akademien in-
förde detta bruk 18oi och visade därmed en radikalism som var 
den helt främmande när det gällde stavningen i övrigt. En av de 
aderton, skalden Kellgren (-- 1795), hade i detta avseende varit 
en föregångare. Akademiens motiv var flera, men ett under-
ströks särskilt starkt: om den svenska stavningen fick gälla 
också lånorden, skulle språket inte längre vara »ett brok-verk 
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af inhemska och främmande ord, åtskilda för ögat genom olika 
stafnings-sätt» (1801, S. 215 f). »Behåll blott den utländska staf-
ningen, och ordet skall aldrig blifva svenskt» (s. 222). »Döljom 
det ej: man har funnit ädlare, prydligare, af mera fin odling, 
den utländska teckningen, likasom det utländska ljudet (= ut-
talet). Man har ej velat att denna likasom förnämare drägt, 
afkläddes orden; och man har derföre envisats, att så långt 
möjligt varit, hålla för utländska alla ord som kunnat bära 
den: ehuru oförnekligt svenska de också längesedan blifvit, 
genom svensk böjning, allmänt bruk, och erkänd oumbärlig-
het» (s. 230). 

Konkret tog sig denna inställning uttryck i följande änd-
ringar: pk förenklades alltid till / (/ilosof), th till t (teater), 

ch till k (kaos), rh till r (rytm), c framför hård vokal och framför 

andra konsonanter än c (acceptera) till k (konsul, doktor; i åt-

skilliga fall hade detta skett redan tidigare), z till s utom i 

början av ord (lasarett, zenit). Särskilt våldsamma ändringar 
drabbade de franska lånorden: ai ersattes av ä (af/är), au och 

eau av d (/dtölj, byrd), ou av u (butelj, supé), u av y (byrd, plyrn, 

staty), eu av ö (direktör, möbel). Stumt e i slutet av franska 
lånord ströks: bajonett, artilleri, fanatism; harangue förenklades 

till Jiarang. 1 några fall ändrades även föregående bokstäver: 

aktrice blev aktris, -nce blev -ns (balans, sentens), -nze blev 

-ns (brons), -rce blev -rs (fars), -que blev -k (bank, fabrik), -che 

blev -sch (marsch; någon tanke på att utsträcka bruket av sj 

hade man då icke), -(i)ll(e)- blev -(i)lj- (bil jard, biljett, briljera, 

detalj, familj). 1 några få ord ändrades -ant eller -ent till -ang 

(volang, talang) och -on till -ong (pantalonger). 
Granskar man dessa ändringar, finner man att de hade fler 

skäl än de estetiska, som Akademien betonade, och den vilja 
till reda och klarhet, som kännetecknade tidevarvet. Det 
konsekventa bruket av k i stället för c, när uttalet medgav 
det, skapade stadga på ett område, där förr vacklan var all-
män. Nästan alla de övriga ändringarna medförde bokstavs-
besparing. Endast när den främmande stavningen samtidigt 
var internationell (eller åtminstone då brukad i de utländska 
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språk som Akademien mest intresserade sig för: engelskan, 
franskan och italienskan) och lika kort eller kortare än den 
möjliga svenska, avstod man från reform. Därför behöll eller 
stadgade man skrivsätt som civil, nation, jurnal (nu åter jour-
nal), tragedi och chokolad. 

Ett annat, mindre uppmärksammat skäl spelade också in vid 
avgörandet. Stavningen tjänar alltid mer eller mindre som 
norm för uttalet, och i ett språk med jämförelsevis så uttals-
trogen ortografi som det svenska, måste detta bli fallet i sär-
skilt hög grad. Genom omstavningen av franska lånord skyddade 
man sig mot feluttal, som deras främmande stavsätt kunde 
ge anledning till. 1 andra fall avstod man från ändring just 
i förhoppningen att uttalet skulle komma att rätta sig efter 
skriften, särskilt gällde detta ändelserna -an och -on. Det svensk-
franska uttalet med ng-ljud i stället för nasalering är ju bara 
ett surrogat för det franska. Ett stavningsenligt uttal skulle 
visserligen avvika ännu mer från detta, men det skulle i stället 
överensstämma bättre med ordens uttal i andra språk, t. ex. 
engelskan och italienskan, och det skulle motsvara deras in-
ternationellt enhetliga stavning. 1 många fall höll sig emeller-
tid det halvfranska uttalet: ballon slöt sig inte, som Akademien 
hoppades, till /ason och kompanjon, utan fick senare omstavas 
till ballong. Däremot har stavningsenligt uttal i Sverige blivit 
enrådande i t. ex. present, mycket vanligt i departement, neutral 
och pincett och allt vanligare - fast det ännu anses obildat 

i pension. Vi har inget skäl att beklaga en sådan utveckling, 
utan bör tvärtom stödja den genom att avvisa förhastade för-
sök att införa uttalsenlig stavning, när uttalet kan tänkas 
komma att följa skriften. Stavningsuttal av ord som de här 
anförda bör inte motverkas eller stämplas som obildat; det är 
från internationell synpunkt fördelaktigare än ordens äldre, 
»finare» uttal och stämmer lika bra eller bättre med allmänna 
svenska uttalsvanor. Stavningsändringar av den typ som repre-
senteras av det norska nøytral är dubbelt beklagliga, eftersom de 
dels avviker från en eljes fullständigt internationell skriftbild 
(i detta fall engelska, franska, spanska, tyska, danska, svenska 
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'neutral, italienska neutrale), dels fastlåser ett nationellt iso-
lerat uttal och därigenom omöjliggör framväxten av nya ut-
talsformer, som skulle sluta sig till den internationella skrif t-
bilden (som det nu i Sverige allt vanligare uttalet ne-u-tral). 

Sedan 18oi har den svenska stavningen av lånord endast 
obetydligt förändrats. Fn ukas 1807 återinförde visserligen 
den främmande stavningen, men blev snart utan verkan. De 
viktigaste nyheterna är att qv även i lånord har utbytts mot 

kv, alternativt 1889, obligatoriskt 1900, och att oi har utbytts 

mot oa (memoarer), alternativt 1900 och obligatoriskt 1923. 
Det nordiska rättskrivningsmötet 1869 kunde inte enas om 

ett detaljerat förslag angående lånordens stavning, men ut-
talade som sin allmänna åsikt att vanliga lånord borde stavas 
som inhemska ord. 1 Danmark var deras stavning då mycket 
konservativ, men i No r g e hade man redan genomfört en del 
förenklingar. Där hade författaren Mauritz Hansen (t 1842) 
tillsammans med L. K. Daa under 1830-talet fört en ivrig agi-
tation för Rasks reformprogram. På förslag av Knud Knudsen 
genomfördes huvudpunkterna i detta 1862. 1 norsk stavning 
hade man därför redan före det nordiska mötet - liksom ti-
digare i svenskan - åtminstone förenklat f'h till f, ch till k, 

konsekvent ersatt gammalt hårt c med k, ai med e, ou med 

u, eu med ø, -que med -k (Ettikette, Lkør), -che med -sch(e) 

(Marsch, Nische) och stundom som i Fasong utfyllt -on till 

-ong. Dessutom hade man i stor utsträckning börjat skriva 
-if- i stället för -ii- (Kanal fe, Bataije, Buteije, Patruije, Medalje). 
Efter hand införde norrmännen alla de förenklingar som sven-
skarna hade, och 1917 gick de vidare och stadfäste skrivsätt 
som sensur, sentral, sivil, sje/, sjekk, sjenere, sjeneras, lnisjon, 
nasjon, bensjon, bagasje och abs fe, 1938 även buds fett och sjd/ør. 
Men inte ens i Norge har man velat löpa linan ända ut. Man 
skriver alltjämt t. ex. celie, geni, gentil, initiativ, journalist, 
recensent, scene, och i enstaka fall är den norska lånordsstav-
ningen t. o. m. konservativare än den svenska, som när den 
föreskriver ingenior (sv. ingenjör) och premiöre (sv. premiär) 
eller när den konsekvent bevarar ändelsen -ment (fastän utta- 
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lad -mang) som i leompliment (sv. komplimang) och rcsonne-
ment (sv. resonemang). Besvärande är den inkonsekventa stav- 
ningen centimeter, cent: prosent och cirka: sirkel, sirkus. 1 stort 
sett har dock norskan (lm. och rm. överensstämmer sedan 1938 

helt härvidlag) genomfört stavning med s och sj i lånord. 
Också d a n sk an, som i detta avseende är mest konservativ 

av de nordiska språken, har genomfört åtskilliga förenklingar 
i lånordens stavning. När qv 1872 byttes mot kv, och när x 
1889 byttes mot ks, gällde ändringarna också lånorden. Är 1889 

genomfördes i danskan förenklingen av ph till f, th till t, rh 
till r, ch till k, ai till cr, en (i franska lånord) till ø, och i några 
ord ou till u (Tur). Där uttalet medgav, avlöste nu k konse-
kvent gammalt c. Franskt slut-e ströks när det var stumt 
(Artilleri, Bank, Fabrik, March, Sentens), men detta inträffar 
mycket mer sällan i danskan än i svenskan: e uttalas i ord 
som Idealisme, Direktrice, Balance, Bronze, Excellence, Farce, 
Race, Niche, och i sådana fall har man inte heller ändrat stav-
ningen av det ljud som går före slut-e. 1 övrigt har danskan 
inte genomfört några principiella förenklingar, men enstaka 
lånord har omstavats, delvis, som Salme, Sjal, utan motsvarig-
het i svenskan. Skillnaden är därför mycket stor i detta av-
seende mellan dansk och svensk-och-norsk ortografi. Trots lika 
uttal med svenskan (bortsett från att slut-e uttalas i några av 
de danska orden) skriver man alltjämt på danska Benzin, 
Lazaret, Bureau, Causeri, Bouillon, Son per, son pere, Douche, 
Brochure, Aktrice, Balance, Bronze, Farce, March, Niche, 
Planche, Race, Billard, brillere, Detailler, Ballon, Salon, Sceson, 
Terrcen, Memoirer, Soiré, Toilet. Svenskan har i stället bensin, 
lasarett, byrd, kåseri, buljong, sué, supera, dusch, broschyr, 
aktris, balans, brons, /ars, marsch, nisch, plansch, ras, biljard, 
briljera, detaljer, ballong, salong, säsong, terräng, memoarer, 
soaré, toalett. Norskan har gått lika långt i förenkling, och har 
sj i stället för svenskt sch (dusj, brosjyre osv.). 

Varje försök att återinf öra ett kanske längesedan övergivet, svå-
rare skrivsätt måste komma att möta starkt motstånd. Kanske 
är därför i verkligheten e n uttalsenlig s t av n i n g av lånorden 
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den enda som kan bli gemensam för de nordiska 
s p r ii k e n. Detta skulle i stort sett innebära att den nuvarande 
norska stavningen bleve normgivande. Men internationella skäl 
talar starkt mot vissa av de norska förenklingarna, framför allt 
sådana som sivil, nasjon, sjenere. Här är inte heller de nya skrift-
bilderna kortare än de gamla, och dessa kan endast i undan-
tagsfall locka till felaktigt uttal. Det förhåller sig annorlunda 
med de flesta förenklingar som norskan har gemensamt med 
svenskan, men som ännu inte genomförts i danskan. Från nordisk 
synpunkt måste man önska att de förverkligas också i Danmark. 

Den svenska folkskollärarkåren krävde 1943 fullständig för-
svenskning av lånordens stavning. Fastän de pedagogiska skä-
len delvis är starka (det är inte lätt att stava till ord som cisc-
lera, recensera eller re/lexion) och fastän likhet med norsk orto-
grafi skulle vinnas genom reformen, måste man av internatio-
nella hänsyn ställa sig tveksam inför viktiga delar av programmet. 
Den konservativa opinionen i Sverige (och Danmark) är nog 
dessutom för närvarande alltför stark för att förslaget skulle 
kunna godtagas. Men detta hindrar inte att den svenska lån-
ordsstavningen på vissa punkter k a n förenklas utan att det 
vållar några nackdelar, och då också b ö r förenklas. 

Danskans och norskans salnie eller norskans sykkel väcker 
mycket mindre betänkligheter än t. ex. norskans nasjon. De 
förra orden är lånade men icke internationella i sin nordiska 
betydelse. Endast stavningen röjer deras främmande härkomst, 
uttalet är helt nordiskt. Det vore rimligt att de också på svenska 
skreves salm och syckel (ev. sykkel). Åtminstone i en del av de 
fall där sj-ljudet i lånord nu tecknas på utländskt sätt, skulle 
sj likaledes utan våda kunna genomföras. Sch kunde helt för-
svinna och i allmänhet utbytas mot sj liksom i norskan (sjakal, 

sjakt, bransj, nisj, Varsjava, och liksom även i danskan nu 
sjal; däremot hellre skenia, skism i överensstämmelse med dan-
skans Skema, Skisma och norskans skjema, skisnza än sjema, 
sjism). Också i förbindelsen -age och i ordet sergeant skulle 

väl sj till likhet med norskan tämligen lätt kunna införas (bagasj, 

sersjant). 
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Åtskilliga lånord har emellertid olika uttal i de olika nor-
diska språken, och om uttalet läggs till grund för deras stav-
ning, kan denna därför inte bli gemensam. Norskans presang 
och talent, svenskans present och talang är båda uttalsenhiga 
stavningar av gemensamma lånord. Uttalet är i båda länderna 
i dessa fall så fast och stavningarna så gamla, att en ändring 
här får betraktas som utesluten. Det svenska aktie uttalas 
aktsie; det kan inte omstavas till likhet med det norska aksje. 
Ordet match uttalas i Sverige matsj; en omstavning skulle 
medföra större likhet, men inte identitet med norskans metsj 
(alternativt med inatch). En ändring av typen nation till nasjon 
försvåras i svenskan av att t i sådana ord kan höras i uttalet; 
därför yrkar Folkskollärarkårens skriftspråkskommitté 1943 på 
natsfon osv, som tills vidare tillåtna alternativa skrivsätt. Det 
förefaller dock som om detta uttal skulle bli allt sällsyntare. 
För att hindra ytterligare förbistring i uttal och stavning, är 
det, som ovan framhållits på tal om det norska skrivsättet nøy-
tral, angeläget att man inte i de enskilda nordiska språken 
inför uttalsenlig stavning av lånord, när detta uttal är nationellt 
isolerat och det kan tänkas komma att förändra sig till större 
överensstämmelse med den gällande stavningen och därmed 
med systerspråkens uttal. Av samma skäl bör strävandet att 
ge lånorden mer gemensam stavning i de nordiska språken 
kompletteras av en strävan att där det är möjligt och där det 
behövs också jämka samman deras uttal. 

1 enlighet med Cederblads förslag har folkskollärarkåren 1943 
också krävt att samma regler skulle gälla för dubbelteckning 
av konsonant i lånord som i inhemska ord. Pedagogiskt är 
problemet mycket svårt, och det internationella bruket vacklar 
ofta (tyska Literatur - engelska literature - franska littéra-
ture - da., no., sv. litteratur; tyska Komitee - engelska committee 

franska comite' - da., no. komité - sv. kommitté). Sam-
hörigheten vållar dock här avsevärda svårigheter. Folkskol-
lärarkårens förslag att stava kasör (trots kassa), kolosal (trots 
koloss) måste väcka betänkligheter. För närvarande råder i 
detta avseende nästan fullständig överensstämmelse mellan de 



nordiska språken: alla tillämpar en mycket konservativ, etymo-
logisk stavning. Om en ändring i detta avseende kan genom-
föras utan allt för svåra nackdelar, bör den givetvis företas i 
alla språken och inte separat i svenskan. 
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Samrn anfatn ing 

EI likheterna mellan de nordiska språken är numera så stora 
att de flesta skandinaver har ganska svårt att utan längre tids 
övning förstå systerspråken. Skillnaderna möter i ordförråd 
och uttryckssätt, i uttal och i stavning. De ödesdigra följder 
som en fortsatt utveckling i denna riktning måste få för sam-
arbetet och umgänget i Norden, har under senare år blivit 
allmänt uppmärksammade. På olika sätt försöker man nu 
hejda den växande språkförbistringen. Genom ömsesidiga ord-
lån och genom att välja samma ord för nya företeelser vill 
man skapa större överensstämmelse i ordförrådet, och man 
söker motverka splittrande tendenser även i uttalet. 

Avsikten med föreliggande arbete har varit att undersöka 
hur de nordiska språkens stavning kan sammanhållas och sam-
manjämkas, så att den i största möjliga utsträckning under-
lättar det inbördes förståendet. Det begränsar sig därvid lik-
som de övriga aktuella försöken att stärka den nordiska språk-
gemenskapen till danskan, det norska landsmålet, det norska 
riksmålet och svenskan. Isländskan avviker ju till följd av 
sin konservatism så starkt från de andra nordiska språken, 
att den numera måste uppfattas som ett fullständigt främmande 
språk. 1 några inledande kapitel har i korthet skildrats rätt-
stavningsnormernas och rättstavningsdebattens utveckling i 
Danmark, Norge och Sverige under de senaste 150 åren. Mot 
denna bakgrund har därefter enskilda problem i den nordiska 
stavningen granskats: frågor om bokstavstecken (aa - ci, ce - ä 

osv.) och beteckningssätt (ks - x osv.), stavningen av vissa 
ljud (å-ljudet, ä-ljudet, j-ljudet osv.) och stavningen av lån-
ord. Framställningen är givetvis långt ifrån uttömmande: 
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problem som diftongernas och ng4judets stavning behandlas 
över huvud icke, och frågor som rör väsentligen endast ett av 
språken har i allmänhet förbigåtts, även om deras lösning är 
av betydelse för överensstämmelsen i skriftform inom Norden. 

Många av olikheterna i stavning är mycket gamla och beror 
på olika uttal. 1 sådana fall måste en ändring generellt betraktas 
som orimlig och utesluten. Det förhåller sig annorlunda med 
vissa (framför allt i svenskan) nu påyrkade eller i norskan helt 
nyss genomförda ändringar till överensstämmelse med uttalet. 
Här får man i varje enskilt fall pröva, om de nationella skälen 
till reform är så starka att de bör bli utslagsgivande även om 
de skulle minska likheten i skrift mellan de nordiska språken. 
Viktigast av sådana aktuella reformförslag är det som i svenskan 
går ut på att konsekvent teckna j- och sj-ljuden med j, resp. 
sj. Att detta skulle innebära en pedagogisk vinst är obestrid-
ligt. Men nackdelarna skulle vara svåra. Skrivsätt som giva 
och ske innebär från nordisk synpunkt två fördelar. Dels gör de 
det lättare för svenskarna att identifiera orden med de danska 
give, ske (som alltjämt, liksom fordom de svenska formerna, 
uttalas med g, sk), dels gör de det lättare för danskarna att 
känna igen sina former i de svenska. På grund av de stora olik-
heterna i uttal är det lättare för svenskar att 1 ä s a danska än 
att förstå det i tal, och vice versa. Det är därför viktigt att 
språkens skriftbilder inte visar fler olikheter än strängt nöd-
vändigt, och att dessa inte ökas i skrämmande grad, så som 
skulle ske, om det svenska reformförslaget genomfördes. Nor-
skan har i de anförda fallen samma uttal som svenskan,'men 
också konservativ stavning. Av dessa skäl måste yrkandena 
på förenklad stavning här avvisas. 

Liknande gäller vissa påyrkade eller 1938 genomförda ut-
talsenliga stavningsändringar i norskan: riksmålets Jiva i stället 
för (li)vad, ble i stället för blev, etter för etter,  rom för rum, 
det föreslagna bonne i stället för bonde. En uttalsenlig norsk 
stavning skulle föreskriva Jiuse (för huset), go (för god), jor (för 
jord) osv. Det är ett nordiskt intresse, och därför också ett 
norskt, att sådana ändringar inte kommer till stånd. 

mö 



1 Danmark är liknande förslag till nationellt isolerande ut-
talsenlig stavning just nu inte aktuella, men de har varit det 
och kan bli det på nytt. Ett enstaka skrivsätt, som det nu inte 
sällsynta osse (== ogsaa, også), är onödigt förvillande. Det vore 
en olycka, om danskarna övergick till att enligt sitt uttal stava 
ben(n)e, fesk, jor, søn(n) i stället för binde, Fisk, Jord, Synd; 
svenskarnas binda, fisk, jord, synd är samtidigt uttalsenhiga och 
historiska skrivsätt. 

1 vissa fall stöder tvärtom den nordiska synpunkten yrkanden 
om uttalsenlig stavning, eller har betydligt svagare skäl att ställa 
emot dem. En övergång till att i svenskan i inhemska ord alltid 
stava det långa å-ljudet med d, eller teckna j-ljudet efter 1 och r 
(t. ex. i älg, varg) med j väcker jämförelsevis små betänkligheter. 

De fall där de nordiska språken nu tillämpar olika stavning 
trots gemensamt uttal är förvånande många. Ibland är det 
ganska lätt att avgöra, vilken lösning som bör bli den gemen-
samma. Det kan knappast råda någon tvekan om att dan-
skarna bör överge de stora förbokstäverna i substantiven (t. ex. 
Hus), och att inte tvärtom norrmän och svenskar bör införa 
dem; inte heller om att det är danskarna som bör övergå till 
att skriva ci, och inte norrmän och svenskar som bör övergå 
till aa. Det är tämligen självklart att svenskarna bör skriva 
munn (inte som nu mun), som norrmännen gör, och villkdr 
(med ci, som i no., aa i da., inte som nu med o), och att sven-
skarna liksom danskar och norrmän bör skriva salm (inte psalm) 
och sjal (inte sclial). Men det är betydligt svårare att träffa ett 
lyckligt val mellan cv och ä, ø och ö, kk och ck, ks och x, att 
välja mellan skrivsätt som da. och no. trygt och sv. tryggt, 
mellan da. och sv. civil, mission och no. sivil, misjon. Olika 
skäl stöder de olika stavningarna, och ofta talar inga starka 
pedagogiska fördelar för någotdera skrivsättet. Det kan in-
vändas att varje enskild av dessa olikheter spelar liten eller 
ingen roll för förståendet, och att man därför, när valet mellan 
alternativen är så svårt, lika gott kunde avstå från försök att 
här skapa enhet. Men olikheternas summa är för stor för att 
man skall kunna slå sig till ro med ett sådant resonemang. 

w 
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Tillsammans gör de läsningen av systerspråken onödigt mödo-
sam. Till och med i alfabetets ordning finns det skillnader, 
varigenom det blir besvärligare att begagna ordböcker och 
uppslagsverk och över huvud alf abetiskt ordnade framställ-
ningar (telefonkataloger, adresskalendrar osv.) från grann-
länderna. 1 Danmark kommer nämligen d (dvs. aa) först i 
alfabetet, i Norge sist, i Sverige mellan z och ä. 

Den nuvarande stavningen i Danmark, Norge och Sverige 
gör det i onödan besvärligare att läsa böcker och tidningar på 
systerspråken, och lägger därigenom ett svårt hinder i vägen för 
nordiskt samarbete och tankeutbyte. Ord som uttalas på samma 
sätt, ter sig egendomliga och främmande i en särdansk, sär-
norsk eller särsvensk ortografisk förklädnad. En gemensam stav-
ning skulle i dessa fall kunna leda till mer praktiska och mer 
rationella skriftbilder. Vissa nyheter skulle väl till att börja 
med förefalla rätt främmande, men om samarbetet och um-
gänget mellan de nordiska folken i franitiden blir livligare än 
hittills, blir också en samstavning allt mer naturlig och allt mer 
påkallad. Den kan genomföras på en gång eller i etapper, men 
den bör inte uppskjutas längre än nödvändigt, eftersom även 
en partiell reform i denna riktning skulle underlätta samarbetet. 

Tanken att skapa större likhet mellan de nordiska språkens 
stavning är inte ny. Ett nordiskt rättskrivningsmöte har till 
och med ägt rum - 1869 -, men detta avsåg framför allt 
vissa gemensamma reformer, och hade sin förutsättning i helt 
andra stavningsförhållanden än de nuvarande. Föreliggande 
lilla skrift är den första som söker ge en någorlunda utförlig 
helhetsbild av dansk, norsk och svensk stavning. Ämnet är 
så omfattande och rymmer så många olika aspekter, att en-
bart utarbetandet av denna översiktliga framställning har 
varit förenat med avsevärda svårigheter. Ett definitivt och 
detaljerat förslag till samnordisk stavning måste både av sak-
liga och psykologiska skäl utarbetas gemensamt av represen-
tanter för alla fyra språken, danskan, landsmålet, riksmålet och 
svenskan. Föreliggande arbete vill tjäna endast som en orien-
tering och en tankeställare. 
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Litteratur 

Den nordiska litteraturen om stavning är utomordentligt rik. 
Det följer av ämnets natur att de flesta skrifterna är starkt ten-
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