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Är färsk siD god 
eller gott? 

Av Gun Widmark 

»Färsk sill är lättlagat och gott» har en 
reklamkampanj sökt hamra in i oss under 
hösten. De flesta torde inte ha funnit något 
anmärkningsvärt i formuleringen, men en 
och annan ville kanske ta fram rödpennan 
och ändra till »lättlagad och god». Upp-
satsrättaren skulle antagligen pliktskyldigast 
rätta på det sättet - men gjorde det kan-
ske inte så helhjärtat. Tveksamheten i be-
dömningen av dylika konstruktioner är med 
andra ord stor. Är de språkriktiga eller ej? 

Till dem som inte tvekar inför svaret 
hör professor Erik Wellander, som onek-
ligen med stor tyngd och auktoritet kan 
yttra sig i språkvårdsfrågor. 1 den brist på 
respekt för predikatsfyllnadens gamla kon-
gruensböjning som framträder i det nutida 
språket, ser Wellander en fara. Senast och 
klarast har han uttryckt den meningen i en 
uppsats om Svenskans tillstånd och behov i 
första häftet av Språkvård (1965: 1 s. 8 ff.). 
Formsystemets upplösning har skapat allmän 
förvirring och inga tecken tyder på att de-
taljändringarna styr hän mot en ny regel, 
anser han. Det betänkliga är att en in-
kongruent predikatsfyllnad blir allt van-
ligare. Bruket griper omkring sig som en 
farsot och man behöver inte leta för att 
hitta sådana meningar som Politik är roligt, 
Svarta läderstövlar ....r populärt. 

Wellanders negativa inställning till den 
nya konstruktionen är tydligen helt föran-
ledd av att den på ett såvitt han kan se till-
fälligt sätt bryter sönder ett stadgat form-
system. Om han helt vill utrota den, är 
emellertid ovisst. 1 Riktig svenska (s. 379 
ff.) är han i själva verket ganska tolerant 
och nöjer sig med att konstatera att den 
»i mera formstränga stilarter» bör betraktas 
som en vårdslöshet eller ett fel. 1 hans mera 
utförliga framställningar av den inkon-
gruenta neutrala predikatsfyllnaden (Stu-
dier i modern språkvetenskap 17 s. 181 ff. 
och Nysvenska studier 35 s. 1 ff.) finner 
man vid sidan av avståndstaganden också 
medgivanden att den nya konstruktionen på 
något sätt finner stöd i vår språkkänsla. 

En konstruktion som har fäste i språk-
känslan kan emellertid knappast uppträda 
helt regellöst och tillfälligt. Studerar vi 
Wellanders fylliga exempelsamlingar, så fin- 

ner vi också att en ändring från inkongruens 
till kongruens i många fall känns onaturlig. 
1 meningen Det (konstitutionsutskottet) låter 
»krigsfara» bli likvärdigt med krig är en så-
dan ändring för min egen och antagligen för 
de flestas språkkänsla helt omöjlig. Wellan-
der ger själv förklaringen till inkongruensen. 
1 satser innehållande liktydig, likvärdig är 
det subjekt som föresvävar oss ett icke ut-
skrivet ordet, begreppet eller dylikt. 

1 en uppsats i MLF 1954 (s. 122 ff.) 
har Torvald Lindstedt talat för en toleran-
tare hållning i kongruensfrågor och fram-
hållit, att i Läx fria måndagar är förträffligt 
kan predikativet inte gärna ändras till för-
träff liga, eftersom subjektet för tanken inte 
är måndagar utan begreppet läx frihet. Även 
om 	vi avlägsnar attributet läx fria, får vi 
emellertid en i nutida svenska ingalunda 
omöjlig mening, där tankesubjektet fort-
farande inte är måndagar utan snarare ett 
begrepp 'måndagar och vad det innebär', 
'företeelsen måndagar'. Fotogenlampor är 
romantiska finner Wellander själv vara en 
onaturlig mening. Att man här föredrar 
romantiskt, hänger tydligen samman med 
att det inte är fotogenlamporna som så-
dana som betecknas som romantiska. Det är 
snarare företeelsen och den situation vari 
den uppträder som vi uppfattar som ro-
mantisk. 

Den inkongruenta predikatsfyllnaden har 
i dessa satser blivit ett medel för att ut-
trycka att subjekten i satserna inte skall 
uppfattas alldeles så som vi skulle göra, 
om de stod som enskilda ord. Vi avlägsnar 
en rad konkreta föreställningar från orden 
och låter något mera abstrakt stå kvar: 
företeelsen, begreppet. Operationen föränd-
rar inte sällan innebörden så mycket, att 
satser med inkongruent predikatsfyllnad 
högst väsentligt kan avlägsna sig från mot-
svarande satser med inkongruent predikats-
fyllnad. Som Wellander själv har framhållit, 
är En ny utrikesminister vore inte så dumt 
något helt annat än En ny utrikesminister 
vore inte så dum. Betydelseskillnaden har 
först påpekats av Ragnar Ljunggren (Ny-
svenska studier il s. 119) som i den ser 
en tillräcklig motivering för den nya kon-
struktionens hemortsrätt i språket. 

Särskilt vid plurala subjekt är en sådan 
betydelseskillnad vanlig och den är redan 
antydd i exemplet med fotogenlamporna. 
Astrar är vackert är inte detsamma som Ast-
rar är vackra. 1 förra fallet uppfattar vi 
subjektet som ett kollektivum, i andra fal-
let ser vi fortfarande de enskilda exempla- 



ren. Ofta upplever vi det plurala subjektet 
som så klart sammanfattande, att en kon-
gruent predikatsfyllnad skulle kännas löjlig. 
Kalla fötter är obehagligt, inte obehagliga, 
tydligen därför att fötter brukar uppträda 
två och två. 

1 andra fall är den inkongruenta neutrala 
predikatsfyllnaden icke betydelseskiljande, 
men vår språkkänsla föredrar den av andra 
orsaker. Delvis kan den bero på attraktioner. 
Malm kan vara tungt, därför att järn är 
tungt; sammet kan vara vackert, därför att 
siden är det osv. Enbart en attraktion från 
det ena ordet till det andra kan det emeller-
tid inte röra sig om - den skulle ju i så 
fall lika gärna kunna gå i motsatt riktning. 
Vi håller i stället på att utbilda en regel att 
ämnesnamnens predikatsfyllnad står i neu-
trum och skriver följaktligen: Jod är viktigt 
för människokroppen, Mjölk var dyrt. 

Regeln gäller emellertid inte bara för 
ämnesnamnen utan också för åtminstone de 
mera utpräglade abstrakterna, de som nor-
malt inte tar pluralis och inte heller har 
obestämd artikel. Vi finner det alltså natur-
ligt att skriva Politik är roligt, Defaitism är 
belagt med dödsstraff, även Massbombning 
är fruktansvärt. Visserligen kan ordet mass-
bombning i och för sig förses med både 
obestämd artikel och pluraländelse, men 
den möjligheten är inte aktuell för oss i 
just denna mening. 

Vi kan sammanfatta iakttagelserna om 
den inkongruenta neutrala predikatsfyllna-
den så, att vi finner den vid subjekt som är 
eller i sammanhanget uppfattas som dividua 
i den mening som Beckman använt ordet i 
sin språklära. De uttrycker alltså något odif-
ferentierat och ospecificerat, oformat och 
ofta abstrakt. 

Omvändningen av regeln bör vara den 
att den kongruenta predikatsfyllnaden är 
knuten till individua. Det är också lätt att 
konstatera, att subjekt som vi upplever som 
individuellt formade och differentierade be- 
håller den gamla kongruensböjningen, något 
som exemplet Astrar är vackra klart visade. 
På samma sätt kan vi säga Bokhyllor är 
tunga, Stackmoln är vita och väcker däri- 
genom föreställningar om den enskilda bok-
hyllans tyngd och det enskilda stackmolnets 
vithet. Satsen En stuga på landet skall vara 
röd vill inte uttrycka något om stugan som 
abstrakt företeelse utan vill lyfta fram för 
vårt medvetande något konkret och in-
dividualiserat. 

Skillnaden mellan det formade och det 
formiösa framträder också i den nästan un- 

dantagsiösa regeln, att vid subjekt i bestämd 
form den kongruenta formen behålles. Även 
om ärter är gott, så är ärterna alltid goda. 
Subjektet är inte längre något vagt och 
odifferentierat. Artikeln ger det en avgräns-
ning som gör att vi måste uppfatta det som 
en individuell företeelse: det rör sig t. ex. 
om  de ärter som man just äter. 

Den upplösning av de gamla reglerna för 
predikatsfyllnadens höjning som vi nu står 
mitt inne i, står således klart i betydelsens 
tjänst. Vad vi upplever är en omorientering 
i språkets formsystem efter substantivens 
betydelsekategorier. Denna omorientering 
kan i vissa fall förefalla onödig och därför 
störande; att malm är tung byts ut mot 
malm är tungt ger inte språket några nya 
uttrycksvärden. Att den sedd i Stort måste 
innebära ett värde för språket, förefaller 
mig emellertid alldeles klart. Predikatsfyll-
nadens tidigare funktionslösa böjning har bli-
vit betydelsebärande. Språket har därigenom 
fått en ny uttrycksmöjlighet. 

Naturligtvis har det man nu uttrycker 
med inkongruent predikatsfyllnad tidigare 
kunnat sägas på andra sätt. 1 stället för En 
ny utrikesminister vore inte så dumt kunde 
man säga Att få en ny utrikesminister. 
Att slippa sådana längre uttryck är emeller-
tid ofta en vinning för språket. Meningen 
Denna utbildning är för lång, tre år går bra, 
fyra år är icke motiverat skulle kräva en 
rätt grundlig omarbetning för att tillfreds- 
ställa en äldre tids uppfattning av riktig 
svenska. Den nya konstruktionen med in-
kongruent predikatsfyllnad ger oss möjlig- 
heter att kort och rakt på sak uttrycka vad 
som förr endast kunde sägas med en viss 
pedantisk utförlighet. 

Om formsystemets upplösning vid predi-
katsfyllnaden långt ifrån är någon regellös 
process, måste det å andra sidan medges, att 
den nya regeln inte heller är lika entydig 
som den gamla. Den verkar inte mekaniskt 
utan är ganska elastisk. 

Den tvekan man kan känna inför valet 
mellan de båda konstruktionerna Färsk sill 
är gott och Färsk sill är god behöver inte 
vara åsnans mellan två likadana hötappar. 
Många skulle säkert säga, att Färsk sill är 
gott ger en något annan mening än Färsk 
sill är god. 1 förr fallet upplever vi färsk sill 
som en maträttsbeteckning av samma slag 
som ärter och kalops. Färsk sill har som 
motpol salt sill. 1 senare fallet är enbart sill 
maträttsbeteckningen och färsk ett karak- 
täriserande tillägg. Färsk sill får som mot-
poi icke färsk, icke nyfångad sill. Ju mera 



vi bygger på subjektet med karaktäriseran-
de tillägg, desto större blir benägenheten att 
använda kongruent predikatsfyllnad: Allde-
les färsk, nyfångad sill är särskilt god. 1 
detta senare fall framstår sillen inte längre 
som något ospecificerat och oavgränsat. Be-
tydelsen närmar sig den färska, nyfångade 
sillen. 

Exemplen på en sådan betydelsedifferen-
tiering kan lätt mångfaldigas. Om sammet 
och marmor är vackert, kan djupröd sam-
met och Kolmårdsmarmor fortfarande vara 
vacker. Närsynthet är ärftligt torde för fler-
talet svenskar vara den naturliga konstruk-
tionen, konstaterar Wellander. För en ögon-
specialist borde det emellertid ligga när-
mare till hands att använda formen ärftlig, 
eftersom närsynthet för honom måste vara 
något väldefinierat och avgränsat. Skönhet 
är ovanligt låter vardagligare än Skönhet 
är ovanlig. Intrycket kan delvis bero på att 
den senare konstruktionen är den skrift-
språkligare. Men frågan är om vi inte med 
den också lyfter skönheten en bit upp på 
rangskalan. Den hör inte längre hemma i 
lågt jordiska sfärer utan framställs som en 
idé av det odödliga slag som sedan gammalt 
har kunnat personifieras. Valet av konstruk-
tion ger oss således betydande möjligheter 
att nyanserat framställa vår upplevelse av 
subjektsorden. 

Språkvårdens uppgift i fråga om den in-
kongruenta neutrala predikatsfyllnaden kan 
således knappast vara den att motarbeta an-
vändandet av detta nya och smidiga verk-
tyg. Däremot har den skäl att vaka över att 
det tillvaratas på bästa sätt, vilket i detta 
fall innebär att man slår vakt om de dif-
ferentieringsmöjligheter som valet mellan två 
konstruktioner innebär. Även om den inkon-
gruenta predikatsfyllnaden är berättigad i 
princip, är i det enskilda fallet ofta fort-
farande den kongruenta att föredra, efter-
som den gör ett precisare intryck. Antag-
ligen finns en viss risk för att de uttrycks-
värden som den kongruenta predikatsfyll-
naden fått inte till fullo utnyttjas. 

Wellander har påpekat, att vissa, ofta 
emfatiskt placerade adjektiv fullständigare 
än andra har frigjort sig från kongruens-
regeln. Adjektivet karakteristisk, som enligt 
Wellander har gått i spetsen för utveck-
lingen, kan som predikatsfyllnad utsäga 
något inte bara om obestämda substantiv 
utan lika gärna om bestämda. Inte heller är 
dess användning inskränkt till dividua eller 
ord som i satssammanhanget fungerar som 
dividua. Man störs knappast av konstruk- 

tioner som Karakteristiskt för latinet är de 
rika böjningsmöjligheterna trots subjektets 
bestämda, preciserande form. Samma ökade 
användbarhet tycks tillkomma vissa andra 
adjektiv, t. ex. typiskt, gemensamt, väsent-
ligt, märkligt, egendomligt. Bruket är här 
på god väg att sanktionera en konstruktion 
som förefaller att helt bryta sig ur vårt 
språksystem. 

Det vidgade bruket av just dessa adjek-
tiv blir emellertid mera begripligt, om man 
försöker ge de satser i vilka de förekommer 
en form som inte kommer i konflikt med 
den traditionella grammatikens regler. 1 
den just citerade satsen vill man inte gärna 
byta ut karakteristiskt mot karakteristiska, 
eftersom betydelsen då blir en något annan. 
Vi vill inte trycka en stämpel 'karakteris-
tiska' på de rika böjningsmöjligheterna utan 
vi vill framställa dessa som något för latinet 
karakteristiskt. Karakteristiskt bör med 
andra ord i dessa fall betraktas som ett 
substantiverat och inte som ett vanligt neu-
tralt adjektiv. Det tjänstgör som obestämd 
form till den utomordentligt vanliga be-
stämda formen det karakteristiska. På sam-
ma sätt står typiskt vid sidan av det ty-
piska, gemensamt vid sidan av det gemen-
samma, väsentligt vid sidan av det väsent-
liga etc. Ville vi uttrycka innehållet på ett 
mera konventionellt sätt, måste vi ta till 
längre substantivuttryck: ett karakteristiskt 
drag, en typisk egenhet etc. De substan-
tiverade adjektiven står här tydligen för 
substantiv som vi inte har i språket men ofta 
behöver. De fyller alltå en funktion och 
borde av det skälet vara önskvärda. 

Ett par av Wellanders exempel illustrerar 
de möjligheter till knapp och komprimerad 
framställning som det vidgade bruket av 
substantiverade adjektiv i obestämd form kan 
ge. Det är svårt att se att följande mening 
skulle kunna ändras utan att innehållet blir 
lidande: Evigt blir bara själva strävan efter 
sanning och klarhet. Inte heller torde det 
vara en avtrubbad språkkänsla som föran-
lett Johannes Edfelt att skriva: Heligt näm-
ner poeten i denna värld av sönderf all och 
växande skuggor bara »lyckan och sorgen 
och den fattiges gåva». 

Möjligen kunde man invända mot dylika 
substantiverade adjektiv att de kan föra in 
vårt språk på helt nya utvecklingsvägar. 
Stödda av konstruktioner som Färsk sill är 
gott kunde de breda ut sig på ett oberäkne-
ligt sätt och kanske bryta både språksystem 
och språkkontinuitet. Den möjligheten är 
emellertid alltför oviss för att man nu skall 
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behöva ta ställning till den. Ingenting tyder 
f. n. på något annat än att de i princip är 
en vinst för vårt språk. 

Det finns således enligt min mening full 
anledning för språkvården att sanktionera 
användningen av konstruktioner som Färsk 
sill är gott och Karakteristiskt för latinet är 
de rika böjningsmöjligheterna. De motsvarar 
just de krav som professor Ståhle satt upp 
som villkor för att språkets nyskapelser skall 
accepteras (Språkvård 1965: 1 s. 5). Direkt 
eller indirekt tjänar de enkelhet, klarhet, 
vighet och precision och berikar utan tvivel 
våra uttrycksmöjligheter. 

Förf. är docent i nordiska språk vid Upp-
sala universitet och ordförande i Språk-
vårdssarnfundet. 

Uppsatsprov och 
eftergranskning 
i realexamen 

Av Evert Ullstad 

Ett visserligen speciellt men inte ointressant 
material för den som vill följa den svenska 
språkutvecklingen under de senaste hundra 
åren erbjuder de studentuppsatser, som un-
der den tiden samlats i läroverksarkiven och 
nu nästan håller på att spränga dessa - ett 
material, som för övrigt kan ha åtskilligt att 
berätta om mer än en sida av det kulturella 
livet i vårt land. Till dem har under snart 
sextio år kommit de skriftliga proven i real-
examen i ett antal, som hunnit bli impone-
rande, innan det nu snabbt sjunker, i och 
med att grundskolan slår ut de äldre skol-
formerna - och också slår ut uppsatsen i 
dess traditionella form som det centrala in-
slaget i momentet skriftlig framställning. 

Till skillnad från studentuppsatserna har 
uppsatsproven i realexamen sedan länge 
eftergranskats - visserligen inte alla men 
5 000-6 000 årligen. Granskarna har varit 
äldre, ofta pensionerade lärare, som i regel 
varje gång gått igenom ca 1 500 skrivningar 
var och därigenom fått en vid överblick över 
materialet, i synnerhet som de flesta tjänst-
gjort under en ganska lång följd av år. För 
skolöverstyrelsen har deras rapporter om hur  

ämnena slagit, om vad som missuppfattats 
eller visat sig för Svårt, om vad som passat 
olika elevkategorier och stimulerat till goda 
resultat, varit en viktig utgångspunkt, när 
det gällt att komma fram till och utforma 
följande års ämnen. 

Vidare har eftergranskarna tack vare 
sin överblick kunnat ge ganska gott besked 
om i vilken utsträckning proven bedömts 
efter enhetliga normer. 1 stort sett är - 
trots de betydligt flera justeringarna i svens-
ka än i språk och matematik - erfaren-
heterna ägnade att vederlägga uppfattningen 
om vitsorden på uppsatserna som i särklass 
subjektiva. Att det relativt ofta förekommer 
ett halvt stegs avvikelse mellan lärarens plus 
medbedömarens och eftergranskarens värde-
ring av enskilda skrivningar talar knappast 
mot den slutsatsen. Varje svensklärare vet, 
hur ofta han satt ett AB efter lång tvekan 
mellan ett Ba+ och ett AB—. Om en efter-
granskare stått inför samma val och slutligen 
stannat för det andra alternativet, ger det 
ingen anledning att ifrågasätta riktigheten 
av den betygskala som använts ---- givetvis 
under förutsättning att avvikelserna inte är 
regel och genomgående går i samma rikt-
ning. En roll i sammanhanget spelar helt 
naturligt den glidning, som efter hand skett 
mot Ba som normalbetyg också i realskolan 
och som närmat dess skala till den obliga-
toriska skolans. 

När mera väsentliga meningsskiljaktighe-
ter framträder, bottnar de i de flesta fall i 
en principiellt olika uppfattning i någon 
viss fråga. En av eftergranskarna vänder 
sig t. ex. mot åtskilliga lärares tolerans mot 
elevers benägenhet att gå ifrån ämnets for-
mulering. Han skriver: »Om ett ämne lyder 
så: 'Referera i korthet handlingen i ett skå-
despel ... och ge några synpunkter. . .', före-
faller det självklart, att den elev, som nöjer 
sig med ett utförligt referat, inte behandlat 
det givna ämnet, och att den som använder 

låt oss säga - sju sidor på ett referat 
och avfärdar synpunkterna på fyra intet-
sägande rader, inte heller har behandlat det 
på ett riktigt sätt. Och får en elev i upp-
gift att skriva om naturskydd, så är det just 
naturskyddet han skall skriva om och ingen-
ting annat. Heter slutligen ett ämne: 'Hur 
lagar och förordningar kommer till', bör väl 
inte den uppsats godkännas - eller t. o. m. 
få överbetyg -, som endast innehåller en 
redogörelse för riksdagens arbetssätt och re-
geringens sammansättning. Ibland förefaller 
det, som om läraren inte ägnade en tanke 
åt dessa synpunkter utan betygsatte helt 



efter uppsatsens språkliga värde. Däremot är 
man ofta snabb att - med motiveringen 
missuppfattning— underkänna en 
elev, som råkar skriva om en roman i stäl-
let för ett drama! Det synes mig, som om 
det inte nog kunde understrykas, att det 
väsentligaste vid bedömningen av en upp-
sats är frågan, huruvida eleven klart har 
uppfattat ämnet och fått ett riktigt grepp 
om det.» 

Att examinanders misslyckanden på uppsats-
provet i åtskilliga fall beror på deras bris-
tande förmåga att läsa och tolka rubriken 
rätt, är något som man praktiskt taget varje 
år får anledning att konstatera, hur stor 
möda som än läggs ner på att göra fomiu-
leringarna entydiga. Ämnet En dikt (berät-
telse, roman) med ämne från bondens liv 
lockade på flera håll elever att författa egna 
bondenoveller 	utan en tanke på om de 
rimligtvis kunde förväntas skriva också egna 
bondedikter och bonderomaner. Uppgiften 
att under överskriften En ny plats skriva a) 
en annons, b) en platsansökan och c) ett 
brev till en kamrat om platsen ansåg sig 
många ha löst, om de klarat antingen del-
moment a, b eller c. Om uppfattningen av 
ämnet En svensk kyrka, där det i en an-
visning angavs, att skribenterna skulle be-
handla bl. a. kyrkans historia, i den mån de 
kände till den, och nuvarande betydelse som 
centrum för församlingslivet, skriver en efter-
granskare: »1 allmänhet har ämnet uppfat-
tats riktigt, och en hel del uppsatser är 
goda. Vissa lärjungar har dock fullständigt 
missuppfattat ämnet. En elev har behandlat 
svenska kyrkans historia ända sedan Ansgars 
tid (läraren har gett betyget B?), medan 
en annan har nöjt sig med tiden efter 
Luther (läraren har även här gett B?) En 
examinand har lämnat en synnerligen ut-
förlig och välskriven uppsats om Svenska 
missionsförbundets uppkomst och verksam-
het inom och utom landet. Den sistnämnda 
uppsatsen har av lärarna bedömts med A, 
men enligt eftergranskarens mening borde 
av pricipiella skäl samtliga dessa uppsatser 
ha underkänts. 1 Lund har några lärjungar 
helt naturligt berättat sagan om jätten Finn 
men givit denna ett alltför stort utrymme. 
Det är påfallande, hur litet examinanderna 
vid behandlingen av detta ämne, liksom vid 
flera andra, förstår att tillgodogöra sig an-
visningarna till ämnena. 1 en hel del fall 
har 'kyrkans nuvarande betydelse som cent-
rum för församlingslivet' ej alls eller knap-
past alls berörts. Många lärare har bedömt 

en sådan uraktlåtenhet ganska strängt, un-
der det att andra ej alls fäst sig därvid.» 

Liksom kraven på exakthet i uppfattningen 
av rubriken kan variera och i sällsynta fall 
leda till en spännvidd i betygsättningen av 
en och samma uppsats mellan toppbetyg och 
underbetyg, kan någon gång olika bedöma-
res mycket olika anspråk på korrekthet och 
verklighetstrohet få liknande konsekvenser. 
Ämnet Växtlivet om våren. Några intryck 
från en vandring i skog och mark lockade 
vt 1955 en av allt att döma mer fantasi-
begåvad än botanikkunnig examinand till 
en skildring av hur de första ludna häst-
hovsknopparna sticker upp under nyutslag-
na björkar. Att innehållet i övrigt var lika 
litet övertygande biologiskt sett hindrade 
inte lärare och medbedömare att ge a på 
uppsatsen. Eftergranskaren stannade vid C. 

Det måste understrykas, att sådana frap-
panta avvikelser är sällsynta och att de 
aldrig väsentligen beror på olika värde-
ringar av den rent språkliga standarden. 
Även i fråga om den och beträffande lärar-
nas rättelser innehåller emellertid rappor-
terna många iakttagelser av intresse. Helt 
naturligt gäller detta mera de tendenser, 
som kan utläsas, än påpekanden i enstaka 
fall. Den uppfattning granskningen gett om 
examinandernas förmåga av skriftlig fram-
ställning är ofta långt ifrån positiv. En 
eftergranskare skriver exempelvis: »Vid ge-
nomgången av ett stort antal uppsatser i 
realexamen har undertecknad i år, liksom 
under en hel del föregående år, fått ett 
bestämt intryck av att vid modersmålsunder-
visningen i realskolan det rent språkliga bör 
få en mera central ställning. Svåra felaktig-
heter förekommer i alltför stor mängd, 
ibland kanske på grund av slarv men mest 
på grund av bristfälliga kunskaper. Till och 
med om de elementäraste språkriktighets-
reglerna råder ofta stor okunnighet.» 

Lärarnas rättningsarbete får i stort sett ett 
ganska oreserverat erkännande. En efter-
granskare konstaterar helt kortfattat: »Upp-
satserna tycks vara så gott som undantags-
löst samvetsgrant rättade.» En annan har 
emellertid ett mera differentierat omdöme: 

»Då jag under en lång följd av år haft 
tillfälle att granska realexamensuppsatser 
från olika delar av landet, har jag kunnat 
konstatera, att det vid de gamla lärover-
ken i stort sett finns en mycket fastare tra-
dition, såväl när det gäller rättning som 
bedömning, än vid de nyare skolorna. Det 



gäller inte generellt, men det är dock så 
markant, att man inte kan låta bli att på-
peka det. Det är också en påtaglig skillnad 
mellan olika lärargenerationer, i det att 
yngre lärare i mycket större utsträckning än 
äldre tolererar vardagligt språk. Att tal-
språksdrag alltmer tränger in i skriftspråket, 
är en naturlig utveckling ----, men betänk-
ligt blir det, då man vid rättningen inte kan 
spåra någon konsekvens eller någon bestämd 
ståndpunkt i språkriktighetsfrågor. 1 tillämp-
liga delar borde dock uppgifterna i SAOL 
följas. Varför t. ex. godkänna former som 
'sporter', 'schiagers' eller 'kamratskap' som 
realgenus? Vissa ord förekommer ständigt i 
uppsatserna i en användning, som borde 
motarbetas. Det gäller sådana ord som 
'prata', vilket nästan regelbundet godtages 
av lärarna i sådana förbindelser som »prata 
igenom föredraget' eller 'det är viktigt att 
prata tydligt'. 	Orden 'alltid' och 'genast' 
synes snart av den yngre generationen ha 
ersatts med 'alla gånger' och 'med detsam-
ma', och det kan väl inte anses vara en vinst 
för språkvården.» 

Också i en av eftergranskarrapporterna 
1965 tas de talspråkliga dragen i uppsatser-
na och de rättande lärarnas förhållande till 
dem upp till diskussion. Det heter där: 
»Under senare tid har de rättande lärarna 
alltmera lämnat talspråkliga former, ord 
och uttryck utan anmärkning och ofta ge-
nom inkonsekvens i rättningen visat, att de 
inte följt någon klar linje i detta hänseende. 
Visserligen har den senaste upplagan av 
Svenska akademiens ordlista i stor utsträck-
ning upptagit talspråkliga former, men där-
med är ju icke sagt, att sådana skall an-
vändas utan urskillning. 1 en framställning 
i ledigare eller kåserande stil kan väl så-
dana tolereras, medan de i opersonlig sak-
prosa ändras. Och konsekvens bör ju iakt-
tagas, så att det på samma sida inte den 
ena gången heter 'han sa', den andra 'han 
sade'. En del former, som tidigare varit säll-
synta i uppsatserna, har i år blivit vanligare. 
Det gäller främst formerna 'våran', 'vårat', 
'sån' och 'sånt'. De rättas icke alltid av lä-
raren. Olyckligt synes det mig, att 'våran' 
och 'vårat' icke bekämpas, då det här inte 
blir en förkortning av formerna som i van-
liga fall utan tvärtom. Det har också blivit 
ganska vanligt, att lärarna inte rättar for-
men 'dom', som får passera både som sub-
jekt och som bestämd artikel. En annan 
böjningsform, som tydligt vinner terräng i 
skoluppsatserna, är den bestämda pluralfor-
men av neutrala substantiv av typen 'trä- 

dena', 'molnena', 'fårena'. De rättas visser-
ligen vanligen, men det förekommer också, 
att de får passera utan anmärkning. 

Modersmålsundervisningen har här en 
svår uppgift. 1 föredrag och anföranden i 
radio och TV får eleverna höra de nämnda 
formerna genomgående använda av t. ex. 
statsråd, professorer och doktorer. Vilken 
auktoritet har läraren att ställa upp emot 
dem? Det är kanske inte så märkvärdigt, 
om somliga lärare stöder utvecklingen i 
stället för att motarbeta den. 

När det gäller de talspråkliga orden, skulle 
jag först vilja peka på ordet 'kul', som i 
årets uppsatser blivit mycket vanligare än 
tidigare och i stor utsträckning använts som 
attribut till ett substantiv. Det tycks kunna 
betyda ungefär vad som helst, men det är 
inte alltid så lätt att gissa, vad författaren 
åsyftar. Vad betyder exempelvis 'en liten 
kul stad', 'en kul tant' och 'en kul grej'? 
Det kan verkligen sägas, att större krav på 
exakt betydelse borde ställas, än vad nu är 
fallet. Jag har förr särskilt pekat på önsk-
värdheten av att motarbeta sådana ord som 
'åka', 'tjusig', 'charmig' och 'gullig', vilka 
också användes i alla möjliga osäkra bety-
delser. Det är dock inte meningen, att språ-
ket i uppsatserna skall imitera vokabulären 
i Hylands hörna. Man märker tydligt, att 
vissa elever medvetet strävar efter att skriva 
ett vardagligt, jargongbetonat språk och inte 
tillräckligt korrigerats av läraren. Man kan 
som ett kuriosum notera, att ordet 'pojke' 
nästan fullständigt försvunnit ur uppsatser-
na. Nu heter det i bästa fall 'grabb' eller 
'kille', medan 'flicka' har visat bättre mot-
ståndskraft mot konkurrenten 'tjej'. Det vore 
glädjande, om modersmålslärarna mera ville 
arbeta för att lära eleverna att uttrycka 
sig på ett exakt, korrekt, nyanserat och 
hyfsat språk. 

Språkvården i skolan är dock en så viktig 
uppgift, att läraren icke bör låta sig ned-
slås av motigheter. Det finns också upp-
muntrande röster, och i den allmänna de-
batten uppträder ofta både författare och 
tidningsmän med krav på språklig exakthet 
och korrekthet, som är vida strängare än en 
tolerant modersmålslärares. Jag skulle vilja 
citera en mening av professor 011e Holm-
berg i en tidningsartikel, i vilken han vände 
sig mot språklig upplösning och oklarhet. 
Han skrev ungefär så här: 'Kärlek är icke 
att upplösa, kärlek är att bevara.'» 

Som redan framhållits, är de visserligen 
ganska omfattande listorna på orättade fel- 
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aktigheter av mindre intresse; det rör sig 
dock om detaljer i ett digert material och 
ett stort rättningsarbete, där den mänskliga 
faktorn - och den mänskliga tröttheten 
mot slutet av ett arbetsår - aldrig kan eli-
mineras, och man får vara försiktig med för 
vittgående slutsatser. Vissa exempel på vad 
som förbigåtts är emellertid oroande. En 
examinand skriver t. ex. »När Hindenburg 
dog 1934, var det fritt fram för Adolf 
Hitler. Hans parti och ett litet parti lyc-
kades tillsammans vinna valet, sedan de 
först bränt ner riksdagshuset och skyllt skul-
den på kommunisterna.» Lärarens enda kor-
rigering består i citationstecken kring 'fritt 
fram'. Opåtalat passerar vidare - för att 
bara ta ytterligare ett par exempel -: 'i 
åtskilligas åsyn är han en ungdomlig ge-
stalt', 'varenda data', 'fågelläterna', 'Hur en 
tvåa ser ut eller ytan av en rektangel det går 
på reflex', 'Bland de goda hörde sevärd-
heterna'. Ändå mer oroad blir man, när 
läraren själv »rättar» 'inte för liten' till 
'lagomt stor' eller sätter till ett extra s re-
spektive n i arbetsamt och noggrant. 

Så speglar sig i eftergranskarnas rapporter 
om examinandernas sätt att skriva och om 
lärarnas sätt att reagera inför vad de skrivit 

och också i rapportörernas egna normer 
och stilideal - väsentliga tendenser i aktuell 
svensk språkutveckling. Självfallet speglar 
ämnesgivningen och uppsatserna även andra 
sidor av utvecklingen, bl. a. skolans egen 
utveckling, om än realexamen från den syn-
punkten har betydligt mindre intresse än 
studentexamen. Ämnenas karaktär ändras 
successivt: detaljkunskaperna förlorar i be-
tydelse, samtidigt som förmågan att utnyttja 
hjälpmedel och att arbeta självständigt blir 
mer utslagsgivande, och tyngdpunkten för-
skjuts mer och mer mot nutidsorientering i 
vid mening. Det gäller för eleverna att 
själva ta reda på »vad den geografiska kart-
boken kan berätta om Norge, dess natur och 
näringsliv» eller »vad evangelierna och kar-
tan berättar om det land, där Jesus verka-
de». Tegnér har inte förekommit i något 
ämne sedan 1950, Geijer inte sedan 1943, 
om man bortser från översiktsämnen som 
Några värmländska författare; i stället blir 
utrymmet vidare för modern litteratur, och 
också den som fångats av science fiction får 
tillfälle att motivera sitt intresse. 1935 var 
fysikämnet Temperaturförändringars inver- 
kan på olika slag av kroppar 	30 år senare 
Rymdfarkoster och rymdfärder. Själva den 
traditionella uppsatsformen tenderar i viss 
mån att luckras upp och ersättas av var- 

dagslivets kortare och enklare skrivformer - 
visserligen med ökade krav på känsla för 
skilda stilar. Ett ämne från vt 1964 får på 
den punkten representera utvecklingen: 
Skriv a) en annons om ett sommarställe, 
som är till uthyrning, b) ett brev från äga-
ren till en spekulant med närmare beskriv-
ning av stället och c) de första blad.en ur 
Ann-Charlottes (Göstas) dagbok från vistel-
sen på sommarstället. Överskrift på uppsat-
sen: Ett sommarställe. 

Ämnen av den typen har enligt efter-
granskarrapporter i många fall gett ganska 
svaga resultat: skribenterna har inte riktigt 
förstått innebörden och inte lyckats finna de 
rätta stilnivåerna. Samtidigt betecknas upp-
giften som intressant och nyttig. Det åter-
står att se, om nya skolformer med en i 
mycket annorlunda uppläggning av trä-
ningen i skriftlig framställning än realsko-
lans bättre än den skall kunna ge eleverna 
de kommunikationsfärdigheter de behöver 
ute i livet och därmed komma närmare må-
let att lära dem »uttrycka sig enkelt, klart 
och korrekt i tal och skrift» och att »upp-
muntra dem till självständig och skapande 
språklig verksamhet och väcka deras intres-
se för sitt eget språk och lust att vårda det». 

Svensk handordbok 
Nämnden för svensk språkvård kommer i år 
att utge en i varje fall för Sverige helt ny 
typ av ordbok, en »konstruktionsordbok». 
Den har samordnats med Svenska Akade-
miens ordlista och ansluter sig i format och 
typografi till denna, men lämnar i princip 
icke sådana upplysningar som finns i ordlis-
tan, t. ex. uppgifter om ordklass, uttal och 
böjning. Ordboken har fått namnet »Svensk 
handordbok» och har undertiteln »Kon-
struktioner och fraseologi». Som denna un-
dertitel anger upplyser ordboken dels om 
de svenska ordens konstruktioner, dvs, de-
ras syntax, de sätt varpå de förbinds med 
andra ord till större helheter, dels om svensk 
fraseologi, dvs, vårt språks förråd av mer 
eller mindre stående uttryck och fasta vänd-
ningar och övriga sammanhang i vilka de 
olika orden ingår. 

Svensk handordbok har redigerats av pro-
fessorerna Ture Johannisson och K. G. 
Ljunggren. Den kommer att omfatta om-
kring 900 sidor, och priset blir något under 
40 kronor. Ordboken beräknas föreligga i 
bokhandeln senast i oktober i år, 



Tidningarnas och 
bokförlagens dirigering 
av språket 

Av Bertil Molde 

Tidningarnas regelsamlingar 

Flera av de stora svenska dagstidningarna 
har utarbetat särskilda interna regler för 
språkbehandlingen i spalterna. Det gäller 
framför allt Dagens Nyheter (vars regler i 
stort sett också används av Expressen), 
Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen 

Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet - 
Kvällsposten och Arbetet. De senast tryckta 
anvisningarna av detta slag är bearbetade 
upplagor av DN:s »Föreskrifter för stav-
ning och kommatering m m i Dagens Ny-
heter» från januari 1966 och Arbetets »Stav-
ningsregler» från slutet av 1965. 

Beträffande interpunktion, avstavning, 
bruket av stor och liten begynnelsebokstav 
och andra skrivtekniska företeelser ansluter 
sig tidningarnas regelsamlingar väsentligen 
till de skrivregler som utgivits av Nämnden 
för svensk språkvård. Det finns dock en del 
mindre avvikelser. Så sägs det t. ex. i 
SvD:s regler att man skall avstava ord med 
ng såsom tecken för »ängljud» mellan n 
och g (in-gen osv.), medan övriga anvis-
ningar numera följer nämndens regler och 
rekommenderar avstavningar som ing-en 
Sådana detaljer är naturligtvis av föga vikt, 
men onekligen vore det rationellt om man 
inom tidningarna och tryckerierna kunde 
enas om huvudprinciperna för en rent prak-
tisk företeelse som avstavningen. 

Stavning 
Viktiga avsnitt i flera av tidningarnas regel-
häften gäller stavningen. 1 stort sett följer 
man givetvis SAOL, men man har i tal-
rika fall valt att använda endast en av de 
dubbelformer som upptas där. 1 SAOL in-
fördes 1950 i vissa ord stavningen sj paral-
lellt med - men i första hand - stavningen 
sch, t. ex. i sjal, sjalett, sjakal, sjappa, sjas. 
Denna rationalisering av stavningen har be-
synnerligt nog inte accepterats av hela pres-
sen, utan både SvD:s och Arbetets regler 
behåller här stavningen med sch, medan DN 
tog upp sj-stavningen först 1961. 1 något 
fall har man knutit ihop en viss stavnings-
form med en viss betydelse. Både DN och 

SvD och numera också Arbetet säger t. ex. 
att dubblettformerna barlast och ballast skall 
användas så, att ballast brukas om lastbädd 
av grus o. d., medan barlast skall användas 
då det gäller fartyg (samma rekommenda-
tion har f. ö. TNC givit). Språkbruket i 
svenskan torde inte vara lika klart och en-
tydigt i detta fall och en sådan uppdelning 
av ordformerna ter sig egentligen alldeles 
onödig - man skulle hellre se att ett av 
orden användes i alla sammanhang, så att 
språkbrukarna slapp grubbla över vilket av 
dem som är det rätta i ett visst fall. 

Tidningarnas val av stavningsformer in-
nebär ibland en kritisk inställning till SAOL. 
Starkast uttrycks denna kritik i SvD:s regler, 
där man som inledning till en lista över 
stavningsformer o. d. säger: »Svenska aka-
demiens ordlista tillämpas så långt det går. 
Ganska stor försiktighet måste dock till vid 
ordlistans användning, enär densamma inne-
håller en hel del rena felaktigheter, full-
komligt meningslösa försvenskningar och 
förvanskningar och dessutom på grund av 
nuvarande redigering blivit inte normeran-
de utan endast rådgivande. Upptar ord-
listan dubbla stavningsformer användes den 
första i fråga om låneorden väljes den 
vettigaste». 

Former 

Viktigare än de företeelser som hittills har 
berörts är det man skulle kunna kalla för 
tidningarnas egentliga språkreglering, dvs. 
valet av former, ord och uttryckssätt. De 
flesta tidningsreglerna tycks t. ex. ange att 
man i bestämd form av substantiv på tryck-
stark vokal skall använda ändelse utan € 
i icke neutrala ord och med e i neutrala, 
dvs, industrin, menyn, hindun men partiet, 
kaféet, knäet - i bägge dessa ordtyper har 
SAOL e-et inom parentes. Alla regelsam-
lingarna avråder från den engelska plural-
ändelsen -s och rekommenderar att man i 
varje fall vid »mera allmänt förekommande 
ord» bör använda andra typer av plural- 
bildning, t. ex. former som bestsellrar, re-
portrar, gangstrar eller ändelselösa pluraler 
som flera outsider, flera thriller. Avvikelser 
från denna rekommendation finner man lätt 
i tidningarna, men redan den omständig-
heten att regeln ges är av intresse också för 
språkvården. 

Predikatsverbet skall enligt regelhäftena 
naturligtvis stå i singularis, men den regeln 
kompletteras med att man har lov att ta 
hänsyn till mera kända författares eget 
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språkbruk i signerade artiklar (DN) och 
att man i viktigare fall vid citering kan an-
vända pluralformer (DN, SvD) - men 
man ändrar tydligen i andra fall. 

De kortare verbformerna ha, har, ge, ger, 
ta, tar, dra, drar, bli, blir med samman-
sättningar rekommenderas generellt, even-
tuellt med tillägget att stilen ibland kan 
kräva former som taga, giva. Man varnar 
t. ex. i DN:s och SvD:s regler mot, som 
det sägs, »de fula formerna» utta, åta, påta, 
motta, som visserligen är godkända men som 
enligt anvisningarna bör undvikas och an-
tingen upplösas (ta ut, ta emot, ta på osv.) 
eller ersättas med fullformer (åtaga, påtaga, 
mottaga Osv.) - detta är ju delvis en sti-
listisk sak. Tidningarnas - och f. ö. också 
bokförlagens - favorisering av de lösa verb-
sammansättningarna torde ha haft stort in-
flytande på det allmänna språkbruket, ock-
så på så sätt att de fasta sammansättningar-
na allt mera har kommit att uppfattas så-
som så stela och tunga att de brukas allt 
mindre i modern sakprosa. De lösa sam-
mansättningarna har tidigare tillhört det ta-
lade språket och de ledigaste formerna av 
skriftspråk, men de synes nu ha blivit eller 
åtminstone vara på god väg att bli sakpro-
sans normalformer. Formvalet i detta fall är 
ett led i den pågående stilförskjutningen i 
modernt skriftspråk, och det är intressant att 
konstatera att pressen här tycks gå i täten. 

Ett annat fall där man i pressens regler 
rekommenderar alternativ som från början 
tillhört enbart ledigt språk är verbcns pas-
sivformer. 1 DN:s, SvD:s och Arbetets reg-
ler sägs det att man får använda passivfor-
mer på både -es och -s. 1 den föregående 
upplagan av Arbetets regler (1954) står det 
inom parentes: »Kanske har de rätt som sä-
ger att ändelsen -es ger oss ett vackrare 
språk än -5». Den meningen finns inte med 
i 1965 års upplaga, utan där står det i stäl-
let »om inte stilen fordrar det föredras den 
kortare formen, alltså böjs, skrivs osv.» - 
redan denna skillnad antyder att vi här har 
att göra med en tendens som har blivit star-
kare under de senaste tio åren. 1 DN:s reg-
ler har man en annan kommentar på denna 
punkt, nämligen »De traditionella formerna 
har dock ett högre stilvärde och kan därför 
vara lämpliga i vissa stilarter» - dock är 
-es-formerna mycket lågfrekventa nu också i 
DN. F. ö. ges i flera av regelsamlingarna 
den speciella anvisninen att formerna på 
-es och på -s i vissa fall kan ge olika be-
tydelser (»Det synes mig»: »Fartyget syns på 
långt håll» etc.) Även här torde tidningar- 

nas (och bokförlagens) praxis ha haft stor 
betydelse för det allmänna språkbruket. Det 
synes som om det f. n. råder mycket stor 
osäkerhet hos många skribenter när det gäl-
ler dessa passivformer men tendensen till 
ett allt mera ökat bruk av de kortare for-
merna är otvetydig, och den borde kunna 
stödjas också av språkvårdarna (jfr f. ö. 
Gösta Bergman, Rätt och fel i språket. Skr. 
utg. av Nämnden för svensk språkvård 26, 
1962, s. 35 f.). 

En annan verbform som tas upp i flera 
av tidningarnas skrivregler är kortformen 
ska för skall (formen ska anges som »yard.» 
i SAOL). 1 DN:s regler angavs tidigare 
(t. o. m. 1959) att formen ska får an-
vändas, och så skrev man också i förra upp-
lagan av Arbetets regler, men i den nya 
upplagan från 1965 står det »Skriv hellre 
ska än skall om inte stilen fordrar att det 
längre ordet används» - ännu ett exempel 
på hur inställningen har ändrats på ett de-
cennium. SvD tar också upp detta fall men 
i ett annat sammanhang. Man skriver näm-
ligen: »Använd skall, sade, dig, mig, dem; 
ska, sa, dej, mej, dom endast för litterär 
återgivning av talat språk». En liknande an-
visning finns i DN:s regler, och där säger 
man allmänt om denna stilfråga: »Man bör 
dock här liksom i andra avseenden alltid 
sträva efter att upprätthålla den värdefulla 
skillnaden mellan vardagligt språkbruk och 
vårdat, högtidligt». 1 tidningsspråket och i 
sakprosan över huvud taget (t. ex. i läro-
böcker för skolan) har formen ska under se-
nare år kommit att användas allt mera, 
t. o. m. i större utsträckning än vad tid-
ningarnas anvisningar skulle ge anledning 
att förmoda. Det synes som om ska var på 
god väg att bli sakprosans normalform (kan-
ske också den skönlitterära prosans), och 
detta medför att den gamla normalformen 
skall kan komma att förvisas till den allra 
högsta stilsfären. Man kan av många skäl 
ställa sig negativ till ska som normalform - 
det kan tyckas onödigt att belasta skrift-
språket med dubbelformer i ett fall som 
detta. Formen skall ansluter sig bättre till 
övriga böjningsformer av verbet och skall 
är den samnordiska formen; vidare skulle 
man kunna tänka sig att formen skall skulle 
kunna ha blivit också talspråksform om ska 
hade nyttjats mindre i skriftspråket (andra 
skriftspråksformer har ju under de senaste 
decennierna fått allt starkare ställning i 
talet, t. ex. bestämda former i neutrum 
singularis som huset, taket och imperfekt-
former som kastade). Det har för övrigt inte 
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saknats varningar mot att ersätta skall med 
ska, t. ex från Elias Wessén i skriften Språk-
riktighet och stil 1957 (Skr. utg. av Nämn-
den för svensk språkvård 18, s. 27 f). Ska 
har emellertid nu fått så fast fot i sak-
prosan att det ter sig svårt att återställa 
skall som normalform. 

Språkriktighet och stil 

Tidningarnas anvisningar innehåller också 
varningar för felaktiga konstruktioner, 
olämpliga uttryck o. d., t. ex. för oriktigt 
bruk av tack vare, vare sig och varken osv. 
På vissa punkter är dessa varningar kanske 
mindre befogade. Ett exempel kan nämnas. 
1 1966 års utgåva av DN:s föreskrifter har 
man satt in en varning mot att använda 
vars som plural genitiv; man säger att det 
skall heta »de personer vilkas (ej vars)». 1 
detta fall synes rekommendationen vara 
mindre välbetänkt. Enligt gammal gram-
matisk tradition bör visserligen vars enbart 
användas i singular betydelse, men kon-
struktioner som »de personer vars» har an-
vänts i svenskan i ett par hundra år, och de 
synes ha blivit allt vanligare under 1900-
talet. Detta beror otvivelaktigt på att vars 
uppfattas som genitivform till som och på 
samma sätt som detta ord används i både 
singularis och pluralis. Formen vilkas as-
socieras naturligt med vilken, vilket, vilka, 
ord som är långt mindre frekventa i mo-
dernt språk än som. Det förefaller rimligt 
att man godkänner konstruktioner som »de 
personer vars» som korrekta i svenskt skrift-
språk - det borde också vara en fördel för 
tidningarna med deras stora behov av för-
kortningsmöjligheter. 

Syntaktiska företeelser, allmänna stilfrå-
gor o. d. behandlas inte alls eller blott i 
förbigående i tidningarnas regelsamlingar. 
Vissa tidningar har dock utarbetat spe-
ciella anvisningar rörande stil, meningsbygg-
nad osv. Särskilt kan nämnas Expressens 
handbok med den talande titeln »Enklare 
skrivet, Lättare läst» (1952); där rekom-
menderas en kort, snabb, rak och effektiv 
stil och hänsynen till läsaren skjuts hela ti-
den i förgrunden. 

Det ligger i sakens natur att de interna 
regler som tidningarna har för sitt språk-
bruk är av stort intresse för alla som sysslar 
med pressens språk och med nutida svenska 
över huvud taget - detta alldeles oavsett 
hur och i vilken utsträckning reglerna följs. 
När språkmannen skall värdera och analy-
sera pressens språk är det av vikt att han vet  

vilka språkliga normer och stilistiska ideal 
som tidningarna själva har - och vilka 
företeelser i detta språk som beror på med-
veten dirigering. 

»TT-språket» 
1 samband med tidningarnas anvisningar 
bör nämnas att Tidningarnas Telegrambyrå 
hösten 1965 gav ut ett litet häfte med ti-
teln TT-språket, som innehåller vissa skriv-
och redigeringsregler som tillämpas i det 
material som sänds ut från TT. Dessa reg-
ler överensstämmer på väsentliga punkter 
med de större dagstidningarnas. Häftet har 
haft mycket god åtgång, och det torde an-
vändas av en rad tidningar som saknar egna, 
interna regelsamlingar. Denna omständighet 
och uppgifter från flera tidningar tyder på 
att det finns ett stort behov av och önske-
mål om regler och normer som kompletterar 
uppgifterna i SAOL och andra ordlistor och 
ordböcker och t. ex. språkvårdsnämndens 
skrivregler. Frågan är om inte en sådan 
regelsamling borde utarbetas gemensamt av 
språkmän, tidningsmän och förlagsfolk 
den kunde kanske sedan publiceras i språk-
vårdsnämndens skriftserie. 

Förlagens textredigering 

Det är inte bara tidningarna som har sär-
skilda regler och särskild praxis vid den 
språkliga redigeringen av texten, utan det-
samma gäller många av bokförlagen, fram-
för allt de större. Denna förlagens redige-
rande eller dirigerande verksamhet är till 
väsentliga delar av samma art som pressens, 
men den är ur vissa synpunkter viktigare, 
eftersom den går ut över texter som har 
namngiven författare, vilket inte i samma 
utsträckning är fallet med tidningsmateria-
let. 

Det är säkert inte många av de flera tu-
sen böcker som ges ut varje år i vårt land 
som publiceras i exakt samma språkliga skick 
som de hade när de lämnade författaren 
eller översättaren. Vid alla större och me-
delstora förlag har man förlagsredaktörer 
och korrekturläsare som bl. a. har till upp-
gift att kontrollera språkformen i de böcker 
som skall ges ut. Denna kontroll utövas na-
turligtvis på olika sätt och med skiftande re-
sultat. 1 vissa fall har man ganska fasta prin-
ciper att gå efter, delvis kodifierade i skrift-
liga anvisningar, i andra fall tycks man ar-
beta mera på känn. Det är också så att man 
i regel torde göra starkare ingrepp i över- 
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sättningslitteraturen än i de svenska origi-
nalen och också starkare ingrepp i populär-
vetenskaplig och annan facklig litteratur än 
i skönlitteratur. Enligt min egen förlags-
erfarenhet och enligt upplysningar från 
svenska bokförlag är man inom förlagen 
mycket varsam med den språkliga översynen 
eller bearbetningen av svenska skönlitterära 
författares verk. Å andra sidan finns det 
också en del exempel på mycket genomgri-
pande språklig och stilistisk bearbetning i 
sådana fall. 

Vissa svenska förlag har skrivna språk-
anvisningar men de flesta har det inte - 
men dessa har ändå vissa generella regler 
för redaktörer och korrekturläsare och ofta 
en ganska fast intern praxis. Ofta ger man 
på förlaget direktiv om språk och stil di-
rekt till författaren - det gäller förstås 
framför allt facklitteratur av olika slag, där 
man t. ex. försöker få författarna att an-
passa sitt ordval inte bara efter kollegerna 
utan också efter den breda allmänhet som 
böckerna kan vara avsedda för (en viss för-
siktighet med facktermer och främmande 
ord tillråds givetvis oftast). Om författaren 
inte själv förmår att skriva på det sätt för-
laget vill försöker man ofta få honom att 
acceptera en förlagsredigering som gör 
språkformen mera lämpad för bokens pu-
blik och innehåll, naturligtvis främst så att 
språkformen blir ledigare och lättillgäng-
ligare. 1 regel brukar nog författarna gå 
med på en sådan redigering, även om det 
sker under visst motstånd. Det finns också 
exempel på att förlag har genomdrivit en 
mycket ingripande bearbetning direkt mot 
författarens önskan. Särskilt viktigt brukar 
förlagen anse det vara att man i verk med 
flera författare får en någorlunda ensartad 
språkform, och då kan redigeringen av som-
liga författares bidrag naturligtvis bli ganska 
hård. 

Vad är det då för ändringar man gör i 
manuskripten? Ja, det är många saker som 
är gemensamma för tidningarna och för-
lagen i det fallet. Först och främst försöker 
man generellt genomföra singulara verb-
former - och i det fallet är normalise-
ringen mycket långt driven nu, även om 
det fortfarande kommer in en rad manu-
skript till förlagen med pluralformer. Andra 
formella saker ändras också förstås, men 
det kan räcka med att nämna att dessa änd-
ringar är av ungefär samma art som dem 
jag har nämnt tidigare. 

Viktigare är ändringar då det gäller ord- 

val, ordformer, ordföljd, syntax, menings-
byggnad och sådant. För många förlag är 
det självklart att man försöker få en någor-
lunda enhetlig och modern stil i böckerna 
- en ledig sakprosa är i allmänhet målet 
för allt som inte är skönlitteratur. Vanligast 
är nog ändringar i fråga om ordvalet. Man 
favoriserar på förlagen ord som inte, bara, 
också, hur 	det äldre eller stelare skrift- 
språket har i stället för dessa ord eller jämte 
dem icke-ej, endast-blott, även, huru, och de 
senare orden är också ganska vanliga i 
manuskripten. Man försöker arbeta bort 
tunga pronomen som densamma och ersätta 
dem med den eller denna. Ordformer som 
ta, bli, ge osv, sätts in i stor omfattning. 
Ändringar av denna art görs väl inte alltid 
helt konsekvent, och olika förlagsredaktörer 
har ofta lite olika principer, men i stort sett 
kan man säga att förlagens inställning är 
ganska ensartad. Likaså ändrar man all-
mänt en tung och svårforcerad sats- och 
meningsbyggnad 	långa meningar delas 
ofta upp i två eller flera, satsernas ordning 
kan ändras, kanslispråkliga vändningar tas 
bort i annan stil än kanslispråk osv. 

Tillsammans verkar alla sådana ändringar 
i en och samma riktning: man får en le-
digare och i jämförelse med äldre språk 
mera vardaglig stil - precis som i pressen. 

Naturligtvis skiftar graden av redigering 
från bok till bok, från förlagsredaktör till 
förlagsred aktör. Redaktörernas språkliga 
kunskaper och stilistiska talang växlar ock-
så starkt. Som en visserligen personlig och 
subjektiv men ändå på viss erfarenhet grun-
dad värdering skulle jag emellertid vilja 
påstå att jag tror att en skicklig och ruti-
nerad förlagsredaktörs ändringar till kanske 
90 % innebär verkliga förbättringar med 
hänsyn till textens art och läsarens berät-
tigade krav, medan resten är ändringar som 
antingen är likgiltiga och överflödiga eller 
t. o. m. innebär försämringar i förhållande 
till originalmanuskriptet. Manuskript med 
konsekvent genomförd dålig språkform kan 
mycket sällan bli mera än på gränsen till 
acceptabla 	det medger tiden och kost- 
naderna oftast inte. 

Själva denna omständighet att det före-
kommer en så omfattande förlagsredigering 
och därmed en viss dirigering av författar-
nas språk är en sak som har stort intresse 
för språk- och stilforskaren. Man kan visser-
ligen säga att det viktigaste för språkman-
nen är det faktiskt föreliggande verket, som 
han kan undersöka på vilket sätt han önskar, 
men det är ändå betydelsefullt att han är 
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uppmärksam på att den språkform som han 
undersöker ofta eller kanske t. o. m. oftast 
inte helt stammar från den person som an-
ges som författare eller översättare. Särskilt 
vid statistiska undersökningar av bestämda 
författares språkbruk torde det vara synner-
ligen betydelsefullt för att inte säga nöd-
vändigt att ta hänsyn till förlagens redige-
rande och dirigerande insatser - och dessa 
insatser kan väl att märka skifta starkt från 
verk till verk av samma författare. 

Detta gäller givetvis inte bara böcker utan 
också t. ex. tidskrifter av olika slag, där 
man ofta av mer eller mindre välmotiverade 
konsekvensorsaker försöker åstadkomma en 
viss enhetlighet. Ord som inte, bara och ock-
så föredras som ovan nämnts i modernt språk 
i allmänhet av förlagen. Det är välbekant att 
dessa och andra ord har ökat påfallande i 
frekvens i tryckta skrifter från de senaste 
decennierna, och man har väl i allmänhet 
tolkat detta fenomen så att olika författare 
av sig själva har gått över till de ord som 
hör hemma i ledigare stil och avstått från 
de traditionella skriftspråksorden. Så är det 
naturligtvis i många fall, särskilt hos med-
vetna och skickliga stilister, men att en 
ingalunda obetydlig del av denna frekvens-
ökning beror på medvetna insatser från ett 
relativt litet antal redigerare och i mindre 
grad på författarnas eget språkbruk synes 
vara i hög grad sannolikt. Dessa redigerare 
finns alltså hos bokförlagen och hos pres- 
sen 	men för övrigt är de i regel okända 
för oss, och vi har hittills inte tillräckligt 
befattat oss med deras verksamhet. 

Genom forskning i denna form för dirige-
ring bör man kunna vinna större klarhet 
när det gäller förändringarna i språkbruket 
och få en både mera nyanserad och mera 
komplicerad bild av språkutvecklingen. 

Ordförråd och 
ordbildning 

Av Lars-Olof Lennermalm 

Må det förunnas en språkvårdsintresserad 
tekniker, som med intresse tagit del av prof. 
Wesséns i Språkvård nr 1, 1966 publicerade 
föredrag inför TNC, att få framföra några 
synpunkter. 

Prof. Wessén nämner ordet service, en av 
vårt språks värre gruvligheter (: Eere ieng-
en sööörviss hä(r) ?). TNC föreslår servis, 
logiskt nog, eftersom vi sedan gammalt har 
ordet införlivat med svenska språket och 
det förefaller ologiskt och stötande att åter-
importera latinska ord från engelskan - 
med engelskt uttal och engelsk stavning. Ut-
talat sérvis glider ordet skönare över svenska 
tungor. Betydelseskillnaden gentemot det 
vedertagna servis kommer också att framgå 
klart och ordet får lättare att slå igenom. 
Om vi alla hjälptes åt. Om ansvariga språk-
vårdsmän sökte intressera journalistinstitut 
och reklamförbund för språkvårdsfrågor. 

Friterade potatisskivor kontra potatischips. 
Hur vore det med bladpotatis? Kunde man 
förmå en fabrikant att ha namnet på en 
förpackning skulle namnet säkert slå ige-
nom. 

Shunt. Att kalla en shunt för ett spjäll 
vore att lägga en semantisk dimridå, ty inte 
ens i fråga om ångpannor har shunt ett 
dyft med spjäll att göra. Shunt tillhör elek-
troteknikerns dagliga vokabulär och betyder 
för honom exakt detsamma som för ång-
teknikern, nämligen förbiledning. Men be-
greppet shunt kallas av elektroteknikern i 
allmänhet parallellkoppling, medan shunt 
används om det konkreta motstånd, som 
parallellkopplas med en amperemeter för att 
förbileda en del av huvudkretsens ström. 

Komponent - komposant. Prof. Wessén 
skriver att orden »betyder exakt detsamma, 
men eftersom komponent är vanligast, bör 
det andra ordet ge vika och utgå ur språk-
bruket». Inget kunde vara felaktigare, ty 
inom tekniken görs en mycket strikt åt-
skillnad mellan orden. Komponenter är kon-
kreta, små byggdelar: transistorer, kondensa-
torer, motstånd, transformatorer, drosslar 
etc, medan komposanter är abstrakta: vek-
torer. Prof. Wesséns förslag skulle innebära 
en utarmning av språkbruket. 

Sammansättning. Engelskan visar visserligen 
ringa förmåga att bilda sammansatta ord, 
men enligt min mening har engelskan just 
därför större möjlighet att bilda samman-
satta ordgrupper; engelskan är ett bygg-
satsspråk: a signal biasing output transfor-
merless multi-impedance transistor power 
amplifier. En exakt bestämd artikelrubrik 
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som verkligen talar om vad det är fråga 
om. Hur otymplig skulle en sådan rubrik 
inte bli på svenska! 

Störskydd föreslås av föredragshållaren som 
en utmärkt förkortning av störningsskydd. 
Häremot invänder tyvärr TNC 3 s 29: »När 
båda formerna äro möjliga bör i regel den 
kortare föredragas. Man bör emellertid 
noga akta sig för att härvidlag begå så 
grova logiska fel, såsom när störningsskydd 
ersättes med »störskydd». Bortsett från den 
möjlighet till feltolkning det sistnämnda or-
det erbjuder» - det är ju inte fråga om 
ett skydd mot eller av störar - »är det ej 
ett skydd som stör, eller varmed man stör, 
eller som har något annat med verbet störa 
att skaffa, utan det är ett skydd mot stör-
ning(ar).» 

Körriktningsvisare. »1 stället för det långa 
körriktningsvisare har danskan och norskan 
det utmärkta avviser.» Man kunde tillägga 
att svenskan sedan länge haft det än kor-
tare pil och att norminstans föreskrivit 
blinkvisare för den blinkande varianten. 

Räddningsförsäkring. »Förutsättningarna sak-
nas för ett så pass allmänt bruk av ordet, 
att den nya betydelsen slår igenom.» Ordet 
har redan slagit igenom i den nya betydel-
sen och är i snart två miljoner svenskars 
mun, ty räddningsförsäkring ingår i de 
flesta bilförsäkringar och är en mycket an-
litad förmån. 

Språkmän och tekniker kan uppenbarligen 
inte var föx sig komma till rätta med de 
intrikata tekniska nomenklaturfrågorna. Med 
den oerhört snabba inlåning av tekniska 
termer, som nu sker - och som tycks vara 
nödvändig för att teknikerna över huvud 
taget skall kunna kommunicera - är det 
ett brännande behov att tekniker och språk-
män möts och tillsammans tar itu med 
problemen i TNC:s anda medan det ännu 
är tid. 

Förf. är förste byråingenjör vid 
Kungl. Armé förvaltningen. 

})Råd for språkvern og 
språkdyrking» 

1 början av 1964 tillsattes i Norge en stat-
lig kommitté för att utreda den norska 
språksituationen. Kommittén fick åtta med-
lemmar utöver ordföranden, rektorn vid Oslo 
universitet professor Hans Vogt. »Vogtkom-
mittén», som kommittén kallas i Norge, 
fick följande direktiv: 

Å ta OPI) til drøfting heile språksituasjo-
nen i landet og gjera framlegg om tiltak 
som komitéen meiner kan tene til å ta vare 
på og utvikle vår norske språkarv. 

Srski1t skal komitéen vurdere. 
Om og i tilfelle korleis Norsk språk-

nemnd, eventuelt utbygd til eit norsk 
språkakademi, kan få tilslutning frå alle 
som er ir,teressert i å verne og auke rik-
domen i norsk språk, 

om Norsk språknemnd eller eit Norsk 
språkakademi og dei oppgåver dette or-
ganet skal ha, bør lovfestast, 

om det bor gjevast nye reglar for ad-
ministrasjon, skole og kringkasting på det 
språklege området, 

og i tilfelle koma med framlegg til ny 
lov eller til nye lovreglar i lover som nå 
gjeld. 

Vogtkonimittéri offentliggjorde sitt betän-
kande den 12 april i år, och däri föreslås att 
Norsk språknemnd (bildad 1952) skall er-
sättas med ett »Råd for språkvern og språk-
dyrking». Norsk språknemnd har enligt förs-
ta paragrafen i sina stadgar som rättesnöre 
för sin rådgivande verksamhet att »fremja 
tilnarming mellom dci to skriftmåla (dvs. 
bokmål och nynorsk) på norsk folkemåls 
grunn». Denna passus har under årens lopp 
vållat mycken strid, särskilt därför att inne-
börden av stadgandet har uppfattats olika. 
Vogtkommittén har utarbetat ett förslag till 
lag om det nya »språkvärnsrådet», och i 
detta förslag har rådets uppgifter formule-
rats på ett sätt som knappast torde behöva 
medföra några tvister om tolkningen: 

»Det skal opprettes et råd for sprog-
vem og sprogdyrking. 

Rådet skal 
a. verne om den kulturarv vi har i de 

norske skriftspråk og i talespråk i by 
og bygd, fremme tiltak som kan øke 
kunnskapen om norsk språk, dets histo- 
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rie og dets egenart, fremme toleranse og 
gjensidig respekt i forholdet mellom alle 
språkgrupper i folket og verne om den 
enkeltes rettigheter når det gjelder bru-
ken av språket, 
følge utviklingen av talemålet i bygd 
og by og skriftspråket i presse og lit-
teratur, og på fritt grunnlag fremme et 
naturlig samarbeide i dyrkingen og for-
meringen av våre to skriftspråk, 
i sitt virke soke å fremme nordisk sam-
arbeide om språkdyrking, 
gi myndighetene råd i språkpolitiske 
spørsmål, srlig når det gjelder språk-
bruken i skolen, statstjenesten og kring-
kastingen, uttale seg om hovedprinsip-
pene for normeringen av skriftspråkene 
og stedsnavnene, gjøre framlegg om lov-
giving i språkpolitiske spørsmål.» 

Kommitténs viktigaste övriga förslag är: 

Opprettelse av et Norsk Leksikografisk 
Institutt for å stimulere til forskning av 
norsk språkutvikling i dag og for utgivelse 
av gode ordbøker. 

Vedtak i lovs form om likeverdighet 
for våre to språk, et prinsipp som nå bare 
finnes i loven om målbruk i statstjenesten. 

Revisjon av bestemmelsene om språket 
i skoleverket, knesetting av foreldreretten 
ved vaig av språk og avskaffelse av språk-
avstemningene i skoleområdene. 

Lovfesting av skriftlig sidemålopplmdng 
i ungdomsskolen. 

Klargjering av reglene for godkjenning 
av liereboker og innføring av ankeinstans 
for avgjørelsene. 

Utvidet stønadsordning for utgivelse av 
skolebøker på nynorsk. 

Forslag om å sette i gang forsøk å finne 
frem til de mest hensiktsmessige former 
for skriftlig opplring i sidemålet i gym-
naset. 

Innføring av adgang til å bruke ord-
lister ved examen artium i sidemål. 

Revisjon av bestemmelsene om språk-
bruken i kringkastingen. 

Ny vurdering av de juridiske spørsmål 
i forbindelse med skrivemåten av steds-
navn, gårdsnavn og bruksnavn. 

Kommitténs betänkande synes ha fått ett 
mycket positivt mottagande att döma av ut-
talanden i norsk press, men självfallet kom-
mer det att medföra en synnerligen livlig 
debatt under det närmaste året. Det väntas 
att Norges storting skall ta slutgiltig ställ- 

ning till kommitténs förslag under 1967. 
Det är naturligt att vi i de andra nordiska 
länderna med intresse kommer att följa de-
batten och avvakta resultatet. 

B. M. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat 
anges har frågorna besvarats av tidskriftens 
redaktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok; SAOL = Svenska Aka-
demiens ordlista (9 upplagan). 

Vilket är det lämpligaste skrivsättet för ut-
tryck som »trettioåttonde breddgraden», 
38:de, 38:e eller 38 breddgraden? 

Huvudregeln för skrivning av ordningstal 
är att man använder siffror följda av 
ordningstalets sista bokstav (se Skrivreg-
ler, utg. av Nämnden för svensk språk-
vård, 5 uppl., s. 38), dvs. 38:e bredd-
graden. Men denna regel kompletteras i 
nämndens skrivregler med upplysningen 
att enbart siffran räcker om samman-
hanget gör klart att det är fråga om ett 
ordningstal - det gäller t. ex. vid da-
tering (den 15 maj). Enligt denna kom-
pletterande regel kan man skriva 38 
breddgraden, vilket synes oss vara det 
enklaste och lämpligaste skrivsättet. 

Heter det samman! örning eller sammanfö-
ring? 

Sammanföring är den enda allmänt an-
vända formen. Ändelsen -ing används 
normalt i avledningar till sammansatta 
verb med efterleden -föra, t. ex. anföring, 
bortföring, genomföring, påföring (jfr 
Gösta Bergman, Rätt och fel i språket, 
Skr. utg. av Nämnden för språkvård 26, 
s. 53 f.). 
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