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Ny kurs i norsk språk-
politikk? 

Au Einar Lundeby 

Den hittil siste fasen i norsk språkstrid tok 
til ca. 1950. Under krigen hadde det rådd 
fred på språkfronten, og etterpå varte det 
noen år for forholdene var blitt så normale 
at striden om språket kom i gang på nytt. 
Men omkring 1950 biusset den opp, denne 
gang i form av en forsinket kampanje mot 
den språkreformen som var gjennomfort i 
1938 - reaksjonen på den hadde ikke fått 
meldt seg med full styrke for krigen kom. 

Det var på bokmålssiden kritikken og mot-
standen mot den nye språknormen satte inn. 
1 1938 var det blitt sloppet inn i bokmåiet 
en lang rekke talemålsformer (eller «folke-
målsformer» som de gjerne blir kalt i norsk 
språkdebatt), og det var snrlig dem mot-
standen rettet seg mot fra 1950 og utover. 
Om disse formene hadde sterkt grunniag i 
norske dialekter (og ofte i nynorsk skrift-
språk), foltes de stotende og vuigere for 
mange, sarlig i byene, som bekjente seg til  
«den dannede dagligtale» (dvs, det tale-
målet som har vokst fram i Norge siden 
1700-tailet som et kompromiss meliom dansk 
skrift og norsk tale, og er det nnrmeste vi 
har kommet i Norge til et rikstalemål). 

Motstand hadde det vrt mot språkrefor-
mene i 1907 og 1917 også, men den hadde 
lagt seg fortere - kampanjen etter 1950 
ble seigere og Iangvarigere enn noen av de 
tidligere. Større grupper av folket har en-
ga.sjert seg i striden denne gang, og motstan-
den har kunnet organiseres med egen presse 
og pubiikasjonsvirksomhet. 

Årsaken til den sterkere motstand og der-
med tilspissingen av striden er for det farste 
at reformen i 1938 gikk lenger i retning av 
folkemålet cnn de tidligere reformene. Dette 
er for så vidt sjøisagt som det dreier seg 
om nye steg på samme vei. Men dertil kom 
at skolebøkene på bokmål etter 1938 tok i 
bruk de mest «radikale» former der det var 
valgfrihet, så forandringene i språket ble 
større cnn de etter reglene hadde behøvd å 
bli. Dermed ble det også flere mennesker 
som ikke ville kjennes ved de nye formene 
eller godta dem. 

Jeg nevnte at det furst og fremst var de  

som soknet til »den dannede dagligtale» 
som reagerte. Mange blant dem gjorde det 
ut fra sin idealisme, sin ansvarsføleise over-
for våre kultureile verdier. De var alvorlig 
bekymret over utviklingen i språket, og tok 
kampen opp for å verne verdier som de 
mente var i fare. De syntes språket ble vul-
garisert ved de nye taiemålsforrnene, de 
mente at de høytideligere stilvarianter ble 
trengt ut og språkets uttrykksmidler redusert. 

Men den gruppen av mennesker som etter 
1950 sluttet seg til motstanden mot den 
offisielle språknormen, omfattet mange som 
ikke gikk så dypt i tingene. Vi må huske at 
språkstriden i Norge også er en sosial og 
politisk strid 	ofte har den vart mer det 
cnn en filologisk. Dermed vii språkstridens 
forløp uvilkårlig måtte påvirkes og preges 
av den allmenne sosiale og politiske utvikling. 

Nå er det et markant trekk i de siste 
30-40 års norske samfunnsliv at den sosiale 
utjamning har gått stadig videre. Samfunns-
lag som for var sett på som «lavere», ak-
septerer ikke lenger et slikt stempel, men 
hevder sin likeverdighet med de tidligere 
«hoyere» lag av folket. For å oppnå den 
status de gjerne vii ha, foler imidlertid disse 
samfunnslag at de må gjøre noe med språ-
ket sitt: De må legge av sine dialektformer 
eller sitt vulgnrmål, og forsøke å nserme 
seg det «fine» talemålet, dvs. «den dannede 
dagligtale». 

Shke mennesker, som var på full fart bort 
fra sine folkemålsformer i talen, ønsket na-
turligvis ikke å finne disse formene i sine 
barns skoleboker. Derfor kunne de slutte seg 
til protestene mot skolebokspråket seiv om 
det de protesterte mot, var deres egentlige 
morsmåls former. 

1 sammenheng med de sosiale kan også 
politiske faktorer nevnes. Ett politisk parti 
har alltid konsekvent gått mot alle endringer 
i det opprinnelig dansk-norske språket: 
Hoyre (det konservative partiet). Partiets 
presse har derfor naturligvis agitert mot den 
offisielle språkpolitikken, og denne agita-
sinnen har ikke minst etter 1950 vrt meget 
livlig, da den har vunnet gjenklang i den ut-
bredte motstandsholdningen som er nevnt 
ovenfor. Og det er en mektig presse; Hoyre 
disponerer over ca. 1/4 av alle norske aviser, 
og deriblant flere av de aller mest utbredte. 

Slike faktorer som de jeg her har nevnt, 
har gjort den konservative fløyen sterk blant 
dem som sokner til bokmål/riksmål. Denne 
fløyen kaller sjol sin språkform riksmål, til 
forskjell fra det offisielle bokmålet. Deres 
viktigste organisasjon, Riksmålsforbundet 



(som nå. har 60-70 000 medlemmer) har 
instituert en egen rcttskrivningsnorm. Den 
er kodifisert i forbundets ordliste, som kom 
ut forste gang i 1952, og følges visstnok av 
så godt som alle (politisk) konservative avi-
ser, foruten i en del av litteraturen. 

Mens den konservative riksmålsflokken 
altså har oppnådd en styrke som vel aldri 
for, har nynorsksiden udd en fatal svekkelse. 
Styrkeforholdet mellom de to mål har der-
med endret seg vesentlig de siste 20 år. 
Deres relative styrke gir seg først og fremst 
utslag i den utbredelse hvert av dem har som 
undervisningsspråk i folkeskolen. Nynorsken, 
har alltid v2ert et minoritetsmål, men den 
var i stadig framgang inntil omkring krigens 
avslutning. 1 1944 hadde 34 % av alle nor-
ske skolebarn nynorsk som opp1ringsspråk. 
Men så begynte tilbakegangen, og i 1964 
var prosenten sunket til 20. 

Tilbakegangen har sikkert flere årsaker. 
Også her spiller sosiale omveltninger en 
rolle. 1 Norge som i Sverige har det fore-
gått en folkevandring fra bygdene til byene, 
og ute på bygdene har det vokst opp nye 
industrisentrer og tettgrender. Denne for-
skyvningen har favorisert bokmålet, som er 
nesten enerådende i byene og som de nye 
bygdebyene tenderer mot. 

En annen årsak er at det sterkeste språket 
har tendens til å vinne enda mer terreng 
nettopp fordi det er sterkest. Det er en 
slags gravitasjon som gjør seg gjeldende. 
Bokmålet dominerer nå i presse og litteratur, 
i forretningsliv og administrasjon. Det har 
dermed storre prestisje enn nynorsken. Der-
for vil foreldrene i mange tilfelle stemme 
for dette målet, selv om deres og barnas 
talemål åpenbart ligger nrinest nynorsk. 
De regner med at det vil gagne barna mest 
i framtida å ha fått sin opplring i det mest 
brukte målet. 

Nynorsken er nå i det vesentlige avgren-
set til de 4 vestlandsfylker: Rogaland, Hor-
daland, Sogn og Fjordane, Møre og Roms-
dal. Utenom disse fylkene hadde i 1964 
bare 7 % av barna nynorsk til skolemål. 

De to momentene jeg her har omtalt - 
riksmålsbevegelsens framgang og nynorskens 
tilbakegang - utgjorde de viktigste trekk 
i den språkpolitiske situasjon da den da-
varende kirkestatsråd Helge Sivertsen i 1963 
fant tida inne til et nytt initiativ i språksa-
ken. Han nedsatte en komité som skulle 

«ta opp til drøfting heile språksituasjonen 
i landet og gjera framlegg om tiltak som  

komitéen meiner kan tene til å ta vare på 
og utvikle vår norske språkarv.» 

Bakgrunnen for tiltaket formulerte depar-
tementet slik: 

«Vi treng å samle kreftene for å kunne 
ta vare på nyanserikdomen i norsk språk slik 
den finst i vår litteratur og i talemål i bygd 
og by. Vi treng å koma bort frk slik inn-
byrdes strid som kan verke forarmande og 
steriliserande på språket. Vi må byggje på 
prinsippet om jamstelling mellom våre mål-
former og gjensidig respekt mellom språk-
gruppene. Vi treng samarbeid og toleranse.» 

Det var altså ikke noen rettskrivningsko-
mité det var tale om denne gang, snarere 
en »språkfredskomité» som den har vrt 
kalt. Til formann fikk den rektor ved Oslo 
universitet, Hans Vogt, en språkforsker med 
stor anseelse, noe som naturligvis gav komi-
téen en srskilt prestisje. Det var i alt 9 
medlemmer, av dem var to representanter 
for Riksmålsforbundet. Ellers var både ny-
norskfolket og samlingstilhengerne repre-
sentert, og et par medlemmer må nrmest 
kalles noytrale. Forventningene til komitéen 
var på mange hold store, og temperaturen i 
språkdebatten sank merkbart mens en ventet 
på komitéens resultater. 

1 mars 1966 kom komitéens innstilling. 
Når jeg i overskriften har stilt spørsmålet 
om en mulig ny kurs i vår språkpolitikk, er 
det på grunnlag av denne innstillingen. Den 
er nemlig preget av en annen holdning til 
språkproblemet enn alle innstillinger fra tid-
ligere språkkomitéer. 

Komitéen behandler en lang rekke av de 
områder innen samfunns- og kulturlivet hvor 
språkstriden utspiller seg. Den drefter styr-
keforholdet mellom de to mål og regule-
ringen av det, srlig avstemningene om 
opplaringsmålet i folkeskolene, og ellers 
skolemålet i dets mange aspekter. Kravene 
om to-språklig prøve i morsmålet ved stu-
denteksamen er et av de vanskelige og om-
stridde punktene som blir drøftet. Videre 
tar komitéen opp bestemmelsene om de to 
språk i administrasjonen, språkbruken i ra-
dio, normeringen av stedsnavn (srlig gards-
navn), og navnene på de to mål (bokmål og 
nynorsk). Men det mest betydningsfulle, og 
det som jeg her kommer til å oppholde meg 
ved, er det som sies om normeringen av de 
to skriftspråk. 

Det heter (s. 30) om den nåvrende si-
tuasjon: 

«En rekke tradisjonelle riksmålsformer 
som elevene treffer på i dagspresse, i tids- 



skrifter, i faglitteratur, i diktning og også 
i talespråket, er ikke tillatt som lrebokfor-
mer. Det gjelder monoftong i ord som ben, 
renslig, steke, ørret osv, og former som 
savne, lyve, lavmalt, mottagelse, hugge osv. 
Andre er heller ikke tillatt som sideformer 
(klammeformer), dvs. elevene får ikke lov 
til å bruke dem i sine skriftlige arbeider. 
Det er diftonglose former som rep, slev, 
høk, skrivemåter som have, krave, sprog 
osv. Forbudt også i de skriftiige arbeider er 
videre fortidsendelsen -et i mange svake 
verber, f. eks. skadet, rådet, tygget. Likeså. 
er -ene forbudt som bestemt artikkel i fler-
tall av noen intetkjønnsord (dyrene, garnene 
o. fl.) og endelsen -en i bestemt form entall 
av en stor mengde ord som i nynorsk og 
dialekter er hunkjønn (gaten, trappen, 
døren, stuen, boken osv.).» 

Om den framtidige behandling av disse 
problemer heter det (s. 31): 

«Denne komité er ingen rettskrivnings-
komité og har ikke sett det som sin oppgave 
å komme inn på detaljer i rettskrivningen. 
Komitéen kan heller ikke binde et eventuelt 
fremtidig språkvemråd, men den vii henlede 
dets oppmerksomhet på forholdet. Komitéen 
har selv den oppfatning at det i disse spors-
mål bor vises toleranse. Enhver rettskrivning 
vii måtte treffe et vaig mellom forskjellige 
former som ofte hver for seg er meget brukt, 
men prinsipielt er det uheldig at former som 
både har tradisjon i skriftspråket og er lev-
ende i litteratur og tale, uteiukkes fra den 
offisielle rettskrivning.» 

Nøyaktig de innvendingene som komitéen 
her retter mot den gjeldende rettskrivning, 
er de som har vart mest framme i riksmåls-
bevegelsens agitasjon. Det er også verdt å 
merke seg hva som ikke står her: Det er ikke 
nevnt huorfor de forandringer som her kri-
tiseres, bie gjort i bokmålet - at de skulle 
merme bokmålet til nynorsken. Tilncerming-
en, som har vrt ledestjernen i de siste 60 
års språkpolitikk, blir i denne innstilhngen i 
det hele ikke stilt opp som noe siktepunkt. 
1 stedet heter det nå (s. 31): «Hvilke av 
de levende former som har størst gjennom-
slagskraft, vii utviklingen selv avgjøre.» 

Samtidig som komitéen tar til orde for å 
imøtekomme kravene fra riksmåisbevegelsen, 
vii den altså for framtida overlate til kref-
tenes frie spill å avgjøre hvilke varianter 
som skal bli de seirende, der det nå er to 
eller flere konkurrerende former. 

Nå er det - etter min mening - nokså 
klart hva for krefter som i et slikt spill vii 
bli de sterkeste. Konservatismen er alltid  

sterk i et skriftspråk - folk vii helst skrive 
og lese de formene de har vrt vant til fra 
de gikk på skolen. Denne konservative hold-
ningen vii i dette tilfellet få støtte av en 
mektig konservativ presse, og det er også i 
de store forlagene tendenser som trekker i 
samme retning. Det er lett å regne ut at 
det frie spill av krefter som komitéen anty-
der, vii føre til stadig sterkere dominans for 
de tradisjonelle riksmålsformer, slik at av-
standen mellorn de to språk igjen blir større 
enn den har vrt de siste par tiår. De som 
kommer til å bestemme denne utviklingen, 
blir da de som bestemmer over aviser og 
forlag. 

Komitéen synes altså nmmest å slå til re-
trett i den offisielle språkpolitikken. Vi mo-
ter den samme tendensen på et annet punkt 
i innstilhngen, nemlig der hvor komitéen be-
handler Norsk språknemnd. 

Denne institusjonen, som ble opprettet av 
Stortinget i 1951, har alltid vsert bekjempet 
av riksmålsbevegeisen, fordi det i dens ved-
tekter er tatt inn en passus om at den i sitt 
arbeid skal «fremja tilnmming meilom dei 
to skriftmåla på norsk folkemåls grunn». 
Det er jo nettopp denne tilnrmingen riks-
målsfolket går imot. 

Vogt-komitéen omtaler Norsk språknemnd 
i nokså negative ordelag, men innrommer at 
«de oppgaver den har hatt, vii kreve sin 
løsning». Men «de bør løses av et organ 
som kan behandle spørsmålene på et bredere 
grunniag». Komitéen vii altså ha en ny in-
stitusjon til å avløse språknemnda, og vii 
kalle den »rådet for språkvern og språk-
dyrking». Det bredere grunniaget skal dette 
rådet få ved at «de forskjellige språkorgani-
sasjoner oppnevner representanter på fritt 
grunniag ved siden av de faghge institusjo-
ner og organisasjoner». 

Det er kamporganisasjonene Vogt-komi-
téen håper å få trukket inn i det nye rådets 
arbeid - både riksmålsorganisasjonene, 
Noregs Måliag og Landslaget for Språklig 
Samling. Det må vre tillatt å ha sine tvil 
om arbeidseffektiviteten i et slikt råd hvor 
mange av mediemmene sitter som represen-
tanter for hver sin stridsfylking, og dermed 
er forpliktet til å forfekte ytterliggående og 
ensidige standpunkter. En viss tendens i 
samme retning som jeg har pekt på for, 
ligger kanskje også i det nye navnet som 
skal inneholde ordet «språkvern». Gjennom 
agitasjonen er ordet «språknemnd» tydelig 
nok blitt uantakelig for riksmålsbevegelsen, 
så det må byttes ut, men det er mulig at 
«språkvern» også skal antyde en konserve- 



rende linje i det nye rådets arbeid - det 
som språket skal vernes mot, må vel vare 
forandringer. 

1 forslaget til vedtekter for det nye rådet 
heter det ellers at rådet skal «folge utvik-
lingen av talemålet i bygd og by og skrift-
språket i presse og litteratur, og på fritt 
grunnlag fremme et naturlig samarbeide i 
dyrkingen og normeringen av våre to skrift- 
språk». 	Det er iøynefallende at tilncer- 
ming heller ikke her er nevnt med et ord. 
To medlemmer har dissentert og foreslått 
«fremme en naturlig tilnrming» istedenfor 
«sarnarbeide», men dette har altså resten av 
kornitéen ikke kunnet gå med på. Samar-
beid mellom språkene «på fritt grunnlag» er 
en formulering som synes å v2ere skapt i 
direkte opposisjon til den tilsvarende passus 
i Norsk språknemnds vedtekter, og meningen 
må vel vere at det overlates til tilfeldighe-
tene om det ved normering skal bli tilnar-
ming eller større avstand. 

Det vil vare av interesse for svenske le-
sere at komitéen ikke foreslår noen svekkel-
se fra språknemndas vedtekter når det gjel-
der det nordiske språksarnarbeidet, snarere 
en styrkelse. Det heter nå at det nye rådet 
skal «i sitt virke søke å fremme nordisk sam-
arbeide om språkdyrking.» 

Selv om det ikke noensteds sies uttrykke-
hg, synes altså Vogt-komitéen å peke ut en 
ny kurs i språkpolitikken. Hovedhensikten 
har utvilsomt vart å «korna bort fris slik, 
innbyrdes strid som kan verke forarmande 
og steriliserande på språket», å oppnå en av-
spenning i den bitre striden som har rast så 
lenge. Det kan også sies at innstillingen 
avspeiler det nye styrkeforholdet meilom ny-
norsken og bokmålet/riksmålct. 

Men det er et åpent spørsmåi hvordan 
det vil gå med innstillingen når den skal 
passere de bestemmende myndigheter, dvs. 
regjering og storting. Forelopig har den 
vnrt ute til uttalelse hos en lang rekke or-
ganisasjoner og offenthige institusjoner. In-
teressantest av de innkomne uttalelser er 
nok Riksmålsforbundets. Det blir her sagt at 
forbundet er villig til å delta i det nye rå-
det, men bare på det vilkår at «tradisjo-
nelle riksmålsformej- blir innlemmet i den 
offisielle rettskrivning». Hvis ikke, «vii det 
måtte regnes med at forbundet må overveie å 
trekke sine representanter tilbake». Riks-
målsforbundet kjenner seg sterkt nok til å 
stille et ultimatum. 

For den nåvarende regjering i Norge kan 
det ikke falle lett å ta standpunkt til denne  

innstillingen. De fire borgerlige partier som 
regi erer sammen, har nemlig forskjelhig opp-
fatning i språksaken. Hoyre har som nevnt 
alltid vrt mot tilnsermingspohitikken, og 
Vogt-komitéens innstilhing kan for så vidt 
sies å ligge på dette partiets linje. Men Kri-
stelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre 
har hittil stottet samlingspolitikken - vil de 
nå forandre sitt standpunkt? Og når saken 
kommer til Stortinget, der mange av punkte-
ne i innstillingen må avgjores, vil da stem-
ningen der vre en annen enn den var i 
1937 og 1958? 

Sporsmålstegnet i overskriften er altså 
meget vel begrunnet: Det er ennå høyst 
usikkert hva resultatet blir av Vogt-komi-
téens innstilling. Og om nå en ny kurs blir 
innledet, og samlingsstrevet forelopig inn-
stilt fra myndighetenes side -- vil vi så få 
språkfred? Det er neppe trolig. De to skrift-
språkene vil fremdeles finnes der ved siden 
av hverandre med så liten avstand at mange 
vil synes en sammensmelting er det eneste 
naturlige; vi vil med andre ord fortsatt ha 
den situasjonen som i sin tid gav opphav til  
samlingsidéen. 

1 denne forbindelse kan det til slutt nev-
nes at i samme året som Vogt-komitéen la 
fram sitt arbeid, kom det fra Landslaget 
for Språklig Samling et lite hefte med 
tittelen «Utkast til samlenormal». Her er for 
første gang stilt opp regler for en «sam- 
norsk» rettskrivning 	for dem som måtte 
ha lyst til å folge den. På mange punkter er 
både bokmåiets og nynorskens former stilt 
opp som tillatte - den foreslåtte normen 
bygger på stor valgfrihet. Annerledes kunne 
det knapt vere. Men heftet viser iallfall at 
det er mulig å sette opp en felles norm for 
de to språkene 	det er det interessante ved 
det. Framlegget er naturligvis i øyeblikket 
helt uten reell betydning, ettersom det mang-
ler enhver offisiell status. 

Det er nok alt i alt grunn til å regne med 
at vi har langt fram til språkfred i Norge 
selv om «språkfredskomitéens» forslag blir 
satt ut i livet. De grunnleggende motset-
finger består fremdeles - geografiske, socia-
le og ideologiske. 
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Uttaisbeteckningar i 
svenska ordlistor, upp-
slags- och läroböcker 

Av Claes-Christian Elert 

1 många sammanhang, t. ex. i undervisan-
de texter och ordlistor, är det önskvärt att 
man tillsammans med en uppgift om en 
term eller ett namn anger uttalet. Stavningen 
ger nämligen inte tillräcklig upplysning om 
det skrivna ordets motsvarighet i tal. De 
praktiska problemen vid angivande av ut-
tal är av två slag. För det första uppstår det 
tekniska problemet, hur man med skrivtec-
ken skall bibringa läsaren en riktig uppfatt-
ning om uttalet. För det andra måste man 
avgöra vilket eller vilka uttal som skall an-
ges. Jag skall här dröja vid de språkveten-
skapliga och grafiska förutsättningarna för 
lösandet av dessa problem och presentera 
ett par förslag. 

Fonemen - ordens och yttran-
denas byggstenar 
Ett krav som man kan ställa på en uttalsan-
givelse, är att den skall vara så fullständig 
att den inte kan tolkas på mer än ett sätt. 
Men den behöver inte heller innehålla över-
flödig information, dvs, inte det som klart 
framgår av allmängiltiga regler eller som ut-
gör individuella eller tillfälliga uttalsvaria-
tioner. Med användning av nutida språk-
vetenskaplig terminologi kan man beteckna 
det som den foncmatiska principen. Med 
fonem i ett språk avser man de ljud som an-
vänds på det sättet att de ensamma kan 
skilja olikbetydande ord åt. En jämförelse 
mellan delvis likaljudande ord, t. ex. bad, 
bed, bod, bud visar att de skiljaktiga voka-
lerna, långt a, e, o och u, utgör olika fonem. 
De är enheter med betydelseskiljande, dis-
tinktiv funktion. Antalet växlar i språken. 
Svenskan har en uppsättning av nio vokal-
och arton konsonantfonem. Distinktiv 
funktion av ett likartat slag kan också upp-
bäras av stavelsetryck, ljudlängd och ton-
accent. 1 svenskan räknar man med två gra-
der av stavelsetryck, starktryck och svag-
tryck, samt två grader av ljudlängd hos vo-
kaler, lång och kort. Ofta talar man också 
om konsonantlängd och avser då förläng-
ningen av den konsonant som i en tryckstark 
stavelse kommer närmast efter en kort vokal, 
t. ex. n i finn och fint (= trick) ; jfr fin 

och fint (= neutrum av fin). Vissa flersta-
viga ord har en speciell tonaccent, grav 
accent, t. ex. gåtan, medan andra ord har 
akut accent, dvs, uttal utan någon föränd-
ring av den vanliga satsintonationen, t. ex. 
svärden (jfr svär den!). Det finns i sam-
mansatta ord och i sammanhängande tal 
också i vissa fall en gränssignal, som anger 
gränsen mellan sammansättningsleder eller 
olika ord. Jfr t. ex. ås-tank och å-stank, 
busk-ort och buss-kort. En sådan gränssignal 
kallas junktur. 

Dessa enheter är de byggstenar varav ytt-
randen på svenska är uppbyggda. Deras an-
vändning bör kunna utläsas ur en uttalsupp-
gift. Men som närmare utreds längre fram, 
kan i en uttaisbeteckning för ett enskilt ord 
uppgifterna om tryckstyrka och tonaccent 
och junktur förenklas eller utelämnas. Å 
andra sidan kan det vara rimligt särskilt i 
språkpcdagogiska sammanhang att ange vik-
tiga varianter av vokaler och konsonanter. 

Stavning och uttal 

Huvudprincipen för den alfabetiska skriften 
är att varje bokstav motsvarar ett visst fo-
nem i det talade språket. Från den princi-
pen finns avvikelser, olika stora i olika 
språk. Många av avvikelserna från denna 
princip gör det emellertid inte svårare för 
läsaren att härleda uttalet av ett okänt ord 
från dess stavade form. Det gör exempelvis 
inte en sådan avvikelse som den att q, w och 
z används tillfälligt som utbyte för bokstäver-
na k, v resp. s. En slutsats om ordets uttal 
förhindras inte heller av att en bokstav be-
tecknar olika fonem beroende på vilken bok-
stav som kommer efter. Så är fallet vid t. ex. 
bokstäverna k (för k- och tj-fonemen), g 
(för g- och j-fonemen) och c (för bl.a. k-
och s-fonemen). När kombinationer av bok-
stäver, som sch, sh och sj, används för att 
beteckna ett enskilt fonem för vilket alfabe-
tet inte har någon särskild bokstav, i detta 
fall sj-ljudet, kan uttalet ändå utan vidare 
härledas ur den skriftliga formen. En förut-
sättning är likväl att kombinationerna re-
gelbundet används för detta fonem och att 
bokstäverna inte ibland har sina självständiga 
värden. Något hinder för att man skall här-
leda det rätta uttalet ur skriftbilden vållar 
inte heller det förhållandet, att en kombina-
tion av två fonem betecknas med en bok-
stav, t ex. x för fonemsammanställningen 
ks. Den brist på överensstämmelse mellan fo-
nematisk form och stavning som föranleds 
av den s. k. samhörighetsprincipen, enligt 



vilken t. ex. fonemet f betecknas med v 1 
halvt men med f i hälft, medför i allmänhet 
icke uttalsovisshet. 

Däremot blir stavningen otillräcklig som 
uttalsangivelse om en bokstavs eller bok-
stavskombinations uttal inte regelmässigt kan 
förstås med ledning av de bokstäver som 
kommer före eller efter. Om vi inte känner 
igen orden, finns det exempelvis ingenting 
som upplyser oss om att bokstaven o i orden 
god och ratt betecknar o-fonemet och 1 sova 
och gott å-fonemet. Något liknande gäller 
också e, som kan beteckna kort e-ljud som 
i hem och sett, eller kort ä-ljud som i fern 
och peng. (Många svenskar, inte alls bara 
stockholmare, har samma vokal i alla fyra 
orden.) Vidare ger stavningen aldrig någon 
uppgift om tonaccenten och så gott som 
aldrig någon om tryckaccenten.  

starkt införlivade i svenskan. Ord från mer 
välkända språk, engelska, tyska och franska, 
är mer ofta fonemanpassade, medan sådana 
från mindre allmänt kända språk, t. ex. 
ryska och italienska, oftare är stavningsan-
passade. Jämför t. ex. det fonemanpassade 
uttalet av baby (uttalat som om det stava-
des bäjjbi) och copy-writer (kåppi-rajjter) 
med det stavningsanpassade uttalet av 
Sovjet, sy. (sa'vjet] och giro, ital. [1 d3i:ro] 
Om stavningen anpassas efter uttalet, något 
som är vanligt i ett visst stadium av införliv-
ningsprocessen av främmande ord i sven-
skan, övergår det fonemanpassade uttalet 
till ett stavningsanpassat, t. ex. i orden 
affär (tidigare af f aire) och tejp (tidigare 
ta pe). Naturligtvis kan olika principer 
tillämpas i olika delar av ett ord. Utbild-
nings- och generationsbetingade skillnader 
förekommer. 

Autentiskt uttal och till svenskan 
anpassade uttal 

Varje språk har en egen uppsättning av 
fonem, egna regler för hur de ställs samman 
och hur det exakta ljudvärdet för ett fonem 
påverkas av dess ställning i ordet eller av 
andra fonem i dess närhet. Å andra sidan 
finns det en kärna av överensstämmelser i 
språkens fonemförråd, något som ju utgör 
förutsättningen för att t. ex. det latinska 
alfabetet med måttliga modifikationer kan 
utnyttjas för olika språk. När ord från ett 
annat språk ingår i yttranden på svenska, 
som citatord eller mer eller mindre inför-
livade främmande ord, finns det tre prin-
cipiella möjligheter till behandling: 1) Au-
tentiskt uttal. Man bibehåller ett uttal som 
helt eller nästan helt liknar uttalet i det 
språk, varifrån det är lånat. 2) Fonemanpas-
sat uttal. Det är ett uttal som är anpassat till 
svenskans fonem på det viset, att fonemen i 
det främmande språket motsvaras av det 
mest likartade svenska fonemet. Det innebär 
att t. ex. såväl tonlöst som tonande sj-ljud 
i franska ord motsvaras av tonlöst sj-ljud 1 
svenskan, och att den engelska affrikatan 
ch motsvaras av svenskt tj-ljud. 3) Stav-
ningsanpassat uttal. Det innebär att bok-
stäverna i ordets autentiska stavning utläses 
med det fonemvärde som de brukar ha i 
svenska ord. 

Alla tre principerna förekommer tilläm-
pade på främmande ord i svenskan. Auten-
tiskt uttal används nästan bara för namn på 
personer och Orter som inte är särskilt 

När behövs uttalsangivelser? 
En författare som vill upplysa sin läsare om 
ett namn eller en term, bör väl också draga 
försorg om att hans läsare skall kunna an-
vända sin kunskap muntligt. 1 en lärobok 
bör uttalsbeteckningar vara en självklarhet 
så snart uttalet är tveksamt. 1 annan fack-
text, t. ex. tidningsartiklar, förekommer ut-
talsuppgifter säkert i långt mindre grad än 
vad som är behövligt. Nyhetsuppläsares 
svårigheter visar hur många tveksamheter 
även en tränad och språkkunnig person kan 
råka ut för. Hur många är säkra på uttalet 
av efternamnet på författaren Lawrence 
Durrell? (Tryckstyrkan ligger på första sta-
velsen). Eller på uttalet av bokstavskombi-
nationen hs, som inte sällan förekommer i ett 
vanligt transkriptionssätt för kinesiska 
namn? (Svenskt tj-ljud är ett gott närmeut-
tal.) 

Även främmande ord som är väl etablera-
de eller ord av svenskt ursprung kan vålla 
uttalsproblem för den oerfarne. 1 en skolbok 
kan det vara väl befogat att ange uttalet av 
sådana ord som evad, gelike, kid, koxa och 
kona (= kvinna). Också förkortningar (mi-
tialord) och formeluttryck kan behöva ut-
talsangivelser, när de introduceras som något 
nytt. Det är inte alls självklart att de bruk-
ligaste utläsningen av SAS är sass, FOA 
(Försvarets forskningsanstalt) 'foa, alltså 
som ett osammansatt ord med grav accent, 
SAF äss-a-äff med trycket på sista stavelsen 
och LO äll-o, som ett sammansatt ord med 
grav accent. 
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Uttaisbeteckning med fonetisk 
skrift 

Som en ljudskrift varmed man kan beteck-
na uttalet av ord och yttranden på alla 
språk, och därmed också alla främmande ord 
vare sig de är fonemanpassade eller ej, står 
det internationella fonetiska alfabetet till 
förfogande. Det utarbetades inom det inter-
nationella fonetiska sällskapet (International 
Phonetic Association, IPA) under 1880-ta-
let. Uppslaget till ett fonetiskt betecknings-
system som kunde tillämpas på alla språk, 
kom från den danske språkmannen Otto Jes-
persen. En princip för IPA-alfabetet var att 
vanliga latinska bokstäver skulle användas i 
största utsträckning med välkända ljudvär-
den. Ljudvärdet hos nyskapade bokstäver 
skulle antydas genom deras likhet med någon 
vanlig bokstav. Diakritiska tecken skulle en-
dast användas för modifikationer från vad 
som ansågs vara ett grunduttal. Enligt de 
ursprungliga principerna skulle transkrip- 

Fonetiskt 
tecken Nyckelord 

[ci:] 	mat 
[a] 	matt 
[e:] 	vet 
[e] 	vett 

vit 
vitt 

[0:] 	bo 
[o] 	bott 
[kl:] 	hus 
[oj 	hund 
[y:} 	byt 
[] 	bytt 
[0:] 	gå 
[z] 	gått 
fr:] 	säl 

[Fi 	vått 
[ie:] 	här 
[ie] 	kärr 
[ø:] 	hö 
[ø] 	höst 
[ce:] 	hör 
[ce] 	förr 

Bild 1. Det internationella fonetiska alf abe-
tets (IPA-alfabetets) tecken för de svenska 
vokalerna. 

tionen göras med en särskild bokstav för 
varje ljud som, »om det användes för en 
annan i samma språk, kan ändra betydel-
sen av ett ord», dvs, den skulle följa den fo-
nematiska principen. Men i allmänhet har 
man inte vid användningen av IPA-alfabe-
tet följt denna princip rigoröst, något som 
framgår av de exempel på transkriptioner 
av olika språk som finns i en liten handbok 
utgiven av Internationella fonetiska sällska-
pet. 

IPA-alfabetet har inte använts mycket för 
transkription av svenska. För uppteckning-
ar av svenska dialekter fanns det redan ti-
digare ett gott instrument i Landsmålsalfa-
betet, som tillkom före IPA-alfabetet och 
delvis varit förebild till detta. IPA-alfabetet 
är emellertid ändå ganska välkänt i Sverige, 
därför att det sedan länge använts i under-
visningen i engelska och franska. Utomlands 
har det stor spridning. Det är också i reali-
teten ett internationellt system för ljudskrift. 
Det används exempelvis i de stora uttals-
lexikonen för engelska (brittisk och ameri-
kansk), tyska och franska (se bild 2-4), 
förutom i läroböcker och språkvetenskaplig 
litteratur. Vid uttalsangivelser och tran-
skriptioner av svenska som är avsedda helt 
eller delvis för en publik som har annat 
språk än svenska som modersmål, t. ex. i 
två- eller flerspråkiga ordböcker och läro-
böcker i svenska, borde användningen av 
det internationella fonetiska alfabetet vara 
ett självklart steg mot standardisering. 

Då man för uttalsbeteckning använder 
IPA-alfabetet, är det lämpligt, inte minst 
för upplysning för dem som inte har sven-
ska som modersmål, att inte endast låta 

George, -s d3a2, -iz 
georgette d3a:'d3et 
Georgia, -nie 'd3o:d3j9 i:-d3YI. -n/z 
Georgiana d3a:d3i'o:n 
georgio (G.), -s 'd3a23ik, -s 
Georgina d33:'d3i:n 
Geraint 'geraint 
Gerald 'd3erald 
Geraldine 'd3ersldi:n, -dam 

Note.—'d3emldain in Coleridge's 
'Christabel.' 

geraniuni, -$ d3i'reinj3m [d3'r-. -niom], 
-z 

Geraid (English name) 'd3era:d 
['d3erad], d3e'ra:d [d30'ra:d] 

Gérard (French name) d3e'ra:d (3era:r) 

Bild 2. Parti ur D. Jones, English Pronounc-
ing Dictionary (11:te uppi.), London 1957. 



gophysique n. 3e--fi-zi(-)k(3) 
géorama N.  3e-o-Ra-ma 
géorgien, enne n., adj. 3e-oR-3j, 

-3JC(-)fl(9) 
géorgique fl., acIJ. 3e--3i(-)k(3) 
géosynclinal . 3e-3-s-kli-na1 
géothermie fl. 3e--tCR-mi 
géotropisme n. 3e--tR3-piS(-)m(3) 
gérance n. 3e-Ra:(-)s(o) 
géraniuni fl. 3e-Ra-]lj3fll 

érant, e fl. 3e-Ra,  
Bild 3. Parti ur L. Warnant, Dictionnaire 
de la prononciation franfaise (2 uppi.), 
Gembloux 1964. 

varje fonem ha ett särskilt tecken utan att 
i vissa fall tillåta en viss övertydlighet i det 
att man anger varianter av fonem. Man bör 
t. ex. ange de öppna varianterna av ä- och 
ö-fonemen som förekommer framför r och 
andra retroflexa konsonanter, och beteckna 
de starkt skilda långa och korta a-ljuden 
med olika bokstavstecken, kort [a] och långt 
[ct:]. De svenska o- och u-ljuden erbjuder 
ett problem vid användningen av IPA-alfa-
betet. 1 så gott som alla andra språk har 
bokstäverna o och u andra ljudvärden än i 
svenskan. Svenskar, som utgår från svenska 
stavningsvanor, och utlänningar har olika 
omedelbar reaktion inför ord stavade med 
dessa bokstäver. För att undvika dubbelty-
dighet skulle man vilja föreslå att man i 
svenskan anger o-ljudet i t. ex. ro  och rott 
med det o-liknande tecken som har en liten 
inbuktning nedtill (se bild 1). För att ytter-
ligare gardera sig mot misstolkning, skulle 
man möjligen också för det långa 3-ljudet 
i t. ex. gå använda det upp-och-ned-vända c 
[a], fastän det egentligen betecknar ett mer 
öppet 3-ljud, som kort 3-ljud i svenskan i 
t. ex. gått. För det korta svenska u-ljudet i 
t. ex. hund, har IPA-alfabetet tecknet [0] 
För långt u-ljud i svenskan, i t. ex. hus, har 
IPA-alfabetet egentligen inte något tecken. 
Man kan föreslå där användningen av en 
typ som liknar landsmålsalfabetets tecken 
(ett upp- och nedvänt m med kort mittsta-
pel, se bild 1). För sj-, tj- och ng-ljuden 
används resp. [fl, [] och [ij]. 

Då transkriptioner med IPA-alfabetet fö-
rekornmer tillsammans med annan skrift 
brukar man markera dem genom att sätta 
dem inom hakparenteser ([ ]). 

Angivande av tryckstark stavelse 
Den enskilda uppgift som är den väsentli-
gaste förutsättningen för att man skall kunna 

Geotberap geoterapi: 
geotbrmIsch geotcrmif 
Geothermometer 
geotcrmome:tsr 

geotrgp geotro:p 
geotrgplsch geotro:pIS 
Geotropsmus geotropismus 
Geotroposkgp geotroposko:p, 
...posko:p 

Geotumor geotu:mor 
Geozpstrlk geotssntrik 
geoz,ntr1seh geotscntriJ 
geozykllsch geotsy:klxf, 
...tsyk... 

Gpa ge:pa 
Gepek gapk 
Gpard ge:part, -e ...rdo 
Geptschferner ga'patffcmor 
Bild 4. Parti ur Dudens Aussprachewörter-
buch, Mannheim 1962. 

härleda uttalat i övrigt från stavningen av 
ett ord, gäller tryckstyrkans plats. 1 en be-
teckning med IPA-tecken användes ['] eller 
[] för att beteckna den tryckstarka stavelsen 
i ett ord med grav tonaccent och ['] för att 
beteckna att ordet har s. k. akut accent. S. k. 
starkt bitryck, alltså det tryck som faller på 
en stavelse i det sista ledet i ett sammansatt 
ord, t. ex. -sten i kantsten, brukar ofta be-
tecknas med [al. Placeringen av accentteck-
net erbjuder problem. 1 landsmålsalfabetet i 
dess traditionella form sätts accenttecknet 
ovanför vokalen i den berörda stavelsen. 
Vid användningen av andra transkriptions-
sätt har man i Sverige satt accenttecknet 
efter vokalen i den tryckstarka stavelsen. 1 
Svenska akademiens ordlista (SAOL) och i 
några andra skrifter utnyttjas den efter-
ställda accentens placering för att ange vo-
kallängden. Ett accenttecken som står ome-
delbart efter vokalen, anger förutom att sta-
velsen har tryckstyrka, att vokalen är lång. 
När den står efter den konsonant eller kon-
sonantkombination som kommer efter den 
tryckstarka vokalen, anges att vokalen är 
kort. Därefter förses t. ex. parlament med 
uttalsangivelsen (-ent') och migrän med 
(-ä'n). Det är ett beteckningssystem som är 
möjligt att använda för språk som svenskan, 
där vokalerna i en öppen tryckstark stavelse 
alltid är långa. Det är icke utan en viss fyn-
dighet i det att två saker anges med ett 
tecken. Frågan är dock om det är tillräckligt 
enkelt och lättläst för att vara tjänligt. Det 
är inte omedelbart förståeligt, och det är nog 
inte så många av ordlistans användare som 
har satt sig in i det det. 1 IPA-alfabetet sätts 
accenttecknet före den stavelse som är tryck-
stark. Placeringen är alltså rakt motsatt det 
bruk som hittills har rått i Sverige. T. o. m. 
när man här i övrigt har använt det inter-
nationella fonetiska alfabetets tecken, t. ex. 
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i lexikon och läroböcker i engelska och 
franska, har man satt accenttecknet efter den 
tryckstarka stavelsen. Det bruket överges nu 
allmänt överallt. Också den nya stora ut-
talsordboken för tyska, Dudens Aussprache-
wörterbuch, har accenttecknet före den 
tryckstarka stavelsen. 1 Danmark är den 
placeringen också allmän. Det kan knappast 
vara önskvärt att vi i Sverige isolerat håller 
fast vid det tidigare bruket. En ändring i 
detta blir tryckstyrkeangivelsens nödvändiga 
högertrafiksreform. 

Emellertid finns det möjligheter att i ut-
talsbeteckningar ge information om tryck-
styrkans placering utan att använda accen-
ter alls. Man anger i IPA-alfabetet längd 
hos vokaler med ett kolonliknande tecken 
[:] (egentligen två små trianglar). Om man 
med längdtecken eller på annat sätt regel-
bundet anger den ökning av längden som 
uppträder hos konsonant närmast efter en 

skiss 

Enbart med längdtecken 	 [skis:] 
Med längd- och accenttecken 	[skis (:)] 

Uttalsangivelse i enlighet med 
svenska stavningsvanor 

En uttaisbeteckning som har stora fördelar 
i vissa sammanhang, därför att den är lätt att 
tolka även för den som inte har vana vid 
språkliga ting, och dessutom inte vållar prob-
lem vid tryckning eller maskinskrivning, kan 
man åstadkomma med huvudsakligt utnytt-
jande av den svenska stavningens vanliga 
medel. 

Man kan då för varje fonem använda den 
bokstav eller bokstavskombination som en-
ligt svenska stavningsprinciper mest en-
tydigt anger det. Vad som ytterligare be-
hövs är en angivelse av stavelser som är 
tryckstarka (nödvändigt då vokalen i en 
stavelse är lång; annars är dubbelteck-
ningen av konsonanten tillräcklig), och för 
tonaccenten, om ett angivande av den be-
döms som nödvändigt. SAOL:s betecknings-
system är ett sådant med det undantaget att 
dubbelteckningen av konsonanten inte an-
vänds konsekvent. 1 stället anges vokalläng-
den av accenttecknets placering. 

1 Systembolagets varukataloger har man 
satt in uttalsuppgifter för vinbeteckningar. 
Det är ett led i kampanjen för ökning av 
konsumtionen av vin på bekostnad av den 
av starksprit. Uttalsbeteckningen har utar-
betats av konsulent Harry Jägemo vid Sy- 

vokal i en tryckstark stavelse, framgår tryck-
styrkans plats utan att man sätter något 
accenttecken alls. Tryckstyrkan i ordet ligger 
nämligen på den stavelse, i vilken det finns 
en vokal eller konsonant som är betecknad 
som lång. Om det finns mer än en stavelse i 
vilken längdmarkering förekommer, som fal-
let är i sammansatta ord, har den första 
stavelsen av dessa huvudtryck och den sista 
s. k. starkt bitryck. Längdtecknet används 
alltså på samma sätt som accenttecknet i 
SAOL:s markering, men här blir det fråga 
om en beteckning i överensstämmelse med 
IPA-alfabetets principer. Eftersom tonaccen-
ten ofta inte behöver anges vid uttalsbe-
teckning av enskilda ord, kan accenttecken 
då alltså helt undvaras. 

Nedan ges exempel på olika möjligheter 
beträffande markeringen av tryckstyrka, 
längd och tonaccent i ord av olika typer: 

chassi 	ka ut sten 

[Jasi:] 	[kan: tSte : n] 
[fasi:] 	[ x kan(: ) tste: n] 

stembolaget. Uppgiften har inte varit lätt. 
Ett dussintal språk är representerade i de 
länder varifrån vin importeras. Beteckning-
arna är vanligen personnamn eller ortnamn. 
Sådana ords stavning innehåller ofta oregel-
bundenheter. Dessutom fordras det att uttals-
beteckningen är tolkbar utan vidare förkla-
ring. Om man måste gå till en fonetisk tec-
kenförklaring i början av katalogen, kom-
mer säkert de flesta, särskilt av dem som 
har behov av den, inte att använda den. 
Vinernas namn ges i ett fonemanpassat ut-
tal, något som överensstämmer med svenska 
uttalsvanor. För det är väl så att även den 
som har kunskaper i franska, inte begär t. ex. 
Mont Rouge uttalat med nasalvokal och to-
nande sj-ljud i butiken, utan har ett fonem-
anpassat svenskt uttal, nsång rosj. Systembo-
lagets sätt att ange uttalet är okonventio-
nellt men fyndigt, och det fyller sitt ända-
mål väl inom de gränslinjer som dras upp 
av förutsättningarna: kravet på omedelbar 
tolkbarhet och fonemanpassning av uttalet. 
Få användare torde ha den språk- och vin-
kännedomen att de inte har något att lära 
av ett närmare studium av varukatalogens 
uttalsbeteckningar. Den konsumtionsstyrande 
bitanken medför dock att den som vill uttala 
namnet på något som är starkare än vin, inte 
får någon upplysning, utan fortfarande mås-
te känna sig besvärad av den bristande kun- 
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skapens osäkerhet då han talar t. ex. om  
Ballantine och Drambuie. 

1 svensk stavning dubbeltecknas i regel 
den konsonant som kommer närmast efter 
en kort vokal i en tryckstark stavelse. Efter-
som lång konsonant endast kan förekomma i 
tryckstarka stavelser i svenskan, anges alltså 
inte endast längdförhållanden utan också 
tryckstyrkan genom dubbelteckningen av en 
konsonant i ord som gitarr och savann. 1 
svensk stavning finns många undantag från 
regeln att konsonant dubbeltecknas efter 
kort vokal i tryckstark stavelse. Men 1 en ut-
taisbeteckning kan stavningens principer 
konsekvent utnyttjas. Man måste emellertid 
då ofta dubbelteckna den första konsonan-
ten i konsonantkombinationer som -st och 
-nt och markera längd också hos -j  samt 
-ng(-) och sj-ljud (t ex. genom användande 
av -sst, -nnt samt -ssj e. d.). Det är nödvän-
digt för uttaisbeteckningen av ord som pastej 
och sarong. Däremot saknar man i den van-
liga stavningen medel att markera att voka-
len i den tryckstarka stavelsen är lång. Där-
för kan man inte utläsa var tryckstyrkan 
ligger i ord som basar, talar och kraschan. 
Den svenska stavningen ger i det fallet inte 
underlag för en fullständig ljudbeteckning. 
Man måste då införa accenttecken eller 
längdtecken. Om accenttecken används, är 
det enda rimliga att det får samma place-
ring som i IPA-systemet, alltså före den 
tryckstarka stavelsen. 

Uttalsbeteckning i enlighet med svenska 
stavningsvanor kan förekomma i samman-
hang då man inte kan vänta sig att läsaren 
behärskar eller skall sätta sig in i en för-
klaring av IPA-alfabetet. 1 skrifter som är 
avsedda att användas av dem som har andra 
språk än svenska som modersmål, är detta 
system mindre lämpligt. 

Förkortade uttaisbeteckningar 

Ofta är det tillräckligt att ange någon detalj 
för att uttalet av ordet i dess helhet skall 
vara uppenbart, t. ex. vilken stavelse som 
har huvudtryck eller ljudvärdet för någon 
enstaka fonem. 1 sådana fall kan man låta 
alla stavelser utom den som innehåller det 
väsentliga, ersättas av bindestreck, t. ex. 
gladiolus (-idi:-). 1 vissa uppslagsböcker 
o. d. har man ibland markerat tryckstyrkan 
med en punkt under den tryckstarka voka-
len. Genom att uttalsbeteckningen är place-
rad på ordet i dess vanliga stavning, behöver 
man inte låta det följas av en separat uttals-
beteckning. Det är knappast risk för att 

punkten under en vokal tolkas som en del av 
ordets stavning. Det kan det däremot vara 
om man sätter ett accenttecken på eller 
bredvid någon bokstav i ordet i dess stavade 
form. En på det viset förkortad uttalsangivel-
se - inte så sällsynt i läroböcker - stör den 
visuella bilden av ett uppslagsord eller en 
ny term och är därför att avråda. 

Sammanfattning 
Det är två olika slag av problem som möter 
den som i skrift vill ange uttalet av enskilda 
ord. Det ena är ett normativt problem, vil-
ket uttal som skall anges, det andra är 
transkriptionstekniskt, alltså hur uttalet skall 
anges. 

Vid diskussionen av det uttal av främman-
de ord som skall rekommenderas, har det i ar-
tikeln förordats en distinktion mellan auten-
tiskt uttal och fonemanpassat uttal, dvs, ett 
i vilket ljuden i det långivande språket ut-
bytts mot närmaste svenska motsvarigheter, 
samt slutligen ett stavningsan passat uttal, där 
bokstäverna i stavningen tilldelas vanliga 

Georg 	'je:orj 
George 	eng.. d3oö3, försy. 'jo:ä.S 

ty. släktn. ge'uRgo 
Georges 	fr. 13053, 

Gecrgetown 	'd30; (a)d3itcrssn 

georgette 	sor, set (Sact) 
Georgia 	(USA) 'd301(J)d35 
Georgien 	(Sovj) je'orgien 
georgin 	jeor'jin 
Georgina 	jeorXjilna 

georgisk(a) je'orgisk(a) 
geotropism jeatra'piSW, jeotro— 
gepard 	I pucl  
gep3ck 	zje'pck (ge—) 
Gerald 	eng. 5 d3eJalö. 
Gkraldifle 	fr. 3eaa])din 
geranium 	je 1 ronieln (ge—) 

Gerard 	eng. d30'aon5. 

Gårard. 	fr, 3e'aaa 

Bild 5. Hur ett stycke av en svensk ut'tals-
ordbok som använder IPA-alfabetet, skulle 
kunna se ut. Regionala riksspra'ksvarianter 
anges när de inte följer mycket enkla reg-
ler. För namn som inte vanligen används i 
svenska sammanhang, ges autentiskt uttal. 

Stycket är ett prov. Överväganden, om 
principer och detaljer kan leda till modifi-
kationer, och givetvis kan utrymme sparas 
genom olika redaktionella och typografiska 
åtgärder. 
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svenska ljudvärden. Det har inte varit av-
sikten att j denna artikel närmare behandla 
det normativa problemet. Det har emeller-
tid påpekats att fonemanpassat uttal före-
kommer i bildat uttal av främmande namn 
i högre grad än vad man i regel föreställer 
sig. Det fonemanpassade uttalet och än mer 
det stavningsanpassade uttalet har många 
praktiska och pedagogiska fördelar fram-
för det autentiska. 

Artikeln innehåller också två alternativa 
förslag till uttaisbeteckningar: 

Ljudbeteckning med internationella 
fonetiska alfabet med särskilt tecken för 
varje fonem och dessutom ett angivande av 
viktiga, klart skilda varianter av vissa fo-
nem. Den beteckningen kan användas i 
språkpedagogiska skrifter och i språkveten-
skapliga sammanhang, t. ex. i ordböcker 
med uttalsangivelser. 

Ljudbeteckning som bygger på den 
svenska stavningens principer. Dubbelteck-
ning av konsonant får då ange dels att en 
stavelse har tryckstyrka, dels att vokalen i 
denna stavelse är kort. Om vokalen i den 
tryckstarka stavelsen är lång, har den kon-
ventionella svenska stavningen inte något 
medel att ange detta. Man kan då använda 
det kolonliknande längdtecknet (efterställt) 
eller ett accenttecken (framförställt). Ljud-
beteckning enligt stavningens principer kan 
användas då man vänder sig till dem som har 
svenska som modersmål eller annars kan 
språket mycket väl, men som inte kan väntas 
sätta sig in i en mer speciell ljudbeteckning. 
Det är i allmänhet inte nödvändigt att ange 
tonaccenten i sådana sammanhang. 

Nämndens årsmöte 

Nämnden för svensk språkvård höll Sitt års-
möte måndagen den 3 april 1967. Därvid 
valdes professor Carl Ivar Ståhle till ord-
förande efter f. d. undervisningsrådet Nils 
Hiinninger, och professor Valter Jansson val-
des till vice ordförande efter professor K. G. 
Ljunggren. Som ny representant för Lunds 
universitet inträdde professor Gösta Holm i 
nämnden. 

Vid årsmötet höll justitierådet C. G. Hell-
quist ett föredrag om »Lagspråk». Detta fö-
redrag kommer att tryckas i nästa nummer 
av Språkvård. 

Samarbejdet mellem de 
nordiske sprognaevn 

Av Arne Hamburger 

1 Språkvård, 1966, nr. 1, nvnte Nils Hän-
ninger at en af de hovedopgaver som Nämn-
den för svensk språkvård har, er »att bedri-
va nordiskt samarbete på språkvårdens om-
rådee. 1 bestemmelserne for de yngste 
sprognnvn i Norden, det danske og det is-
landske, siges det udtrykkeligt at blandt de 
centrale opgaver er at »samarbejde med de 
andre nordiske sprognvne (bekendtgørelse 
om Dansk Sprognavn, § 2; tilsvarende i ved-
tegterne for det islandske nvn, se Nordis-
ka språkfrågor 1963-1965, side 24). 

1 sin artikel omtaler Nils Hänninger ud-
førligt det samarbejde mellem sprognvnene 
i Norden som foregår på og i forbindelse 
med de årlige møder, og det som kommer til 
synligt udtryk i den samnordiske skriftserie 
hvis svenske titel er Nordiska språkfrågor. 

Derudover har der imidlertid gennem 
årene foregået et livligt samarbejde, om end 
mere i det stille, først og fremmest mellem 
nvnene i Sverige, Norge og Danmark, nem-
hg i den daglige oplysnings-, vejlednings- og 
rådgivningsvirksomhed. Dette samarbejde 
blev i det danske n2cvns seneste årsberetning 
sammenfattet således: »Forud for besvarelsen 
af enkelte sproglige spørgsmål er der korres-
ponderet med disse nvne (dvs. nvnene i 
Norge og Sverige). 

Alle nnvn er til daglig fuldt optaget af 
indenlandske foresporgsier, og de ulejliger 
derfor biot hinanden når det er strengt nød-
vendigt, dvs, når oplysning om sprogbrugen 
i de to andre sprog ikke kan findes i ord-
boger og andre trykte hjnipemidler. 1 det 
hele spiller opslagsvnrker på sostersprogene 
en stor rolle i n2evnssekretariaternes hverdag. 
Både i Norge og Sverige kan det ofte vare 
nyttigt at slå efter i Ordbog over det dan-
ske Sprog (somme tider også i Nu-
dansk Ordbog). Og for Dansk Sprog-
nnvns sekretariat fungerer Norsk Riksmåls-
ordbok ikke så sjldent som en art supple-
ment til Ordbog over det danske Sprog, ikke 
alene fordi den norske ordbog har flere frem-
medord med end den danske, men også fordi 
de norske citater kan supplere dem som 
gives i det danske vrk. Illustrerad svensk 
ordbok og nu tillige Svensk handordbok er 
ligeledes gode supplementer til danske sprog-
lige håndbeger. Det samme gelder Wellan- 
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ders Riktig svenska og serien af skrifter fra 
Tekniska Nomenklaturcentralen. Allerstørst 
gavn har det danske sekretariat dog nok af 
Svenska Akademiens imponerende ordbog. 
Dens definitioner, dens etymologiske oplys-
finger og dens angivelser af tilsvarende ord 
i andre sprog er udførligere og nøjagtigere 
end hvad man finder i andre skandinaviske 
ordbøger. Det hnder oven i købet at den 
iver oplysninger om dansk som endnu ikke 

lindes i nogen dansk opslagsbog. Et eksem-
pel herpå er saf aristol. 

Listerne i Nordiska språkfrågor over ny 
ord i dansk, norsk og svensk er desuden selv-
sagt af stor betydning også for de andre 
nvn. Biot savnes der samlede alfabetiske 
registre, så man kunne slippe for at skulle 
slå op i mindst 5 bøger hver gang. 

Hvor det ved hj2eip af sådanne trykte 
kilder har kunnet konstateres at norsk og/ 
eller svensk kender et bestemt nyt ord, en 
ny ordform eller en ny anvendelse af et 
seldre ord, har Dansk Sprognvn således 
ofte kunnet tilråde en tilsvarende novation i 
dansk. Eksempler er: den korte adjektivform 
fotogen i konkurrence med fotogenisk, og 
den transitive brug af verbet diskrisninere. 

Selve det princip man går ud fra, er for-
muleret i en af Dansk Sprognvns seneste 
årsberetninger: »Hvor en ny betegnelse md-
fores, bor man så vidt muligt soge at nå 
frem til en betegnelse som er flles for 
dansk, norsk og svenskt. 1 den sag hvor dette 
blev udtait, havde nvnet i Kobenhavn dog 
ikke heldet med sig. Det rekommanderede 
farvebetegnelsen oran ge, som på norsk og 
svensk, for bilers blinklys, men Justitsmini-
steriet valgte en meget omstnndelig formu-
lering i stedet (»tydeligt gult lys som ikke 
kan forveksles med rødt lys eller med det til  
forlygter anvendte guilige lyse). 

Et smukt eksempel på at man med succes 
har kunnet rekommandere en sproglig nd-
ring som bl. a. indebar en tilnrmelse til  
svensk og norsk, stammer fra sommeren 
1962, da radio, tv og enkelte dagbiade i 
Danmark begyndte at bruge formerne Alge-
riet og Tunesien i stedet for de dengang 
almindelige: Algier og Tunis, som begge 
blev brugt både om landet og om hovedsta-
den. Det danske nevn gik varmt md for 
de ny former og kunne samtidig tilråde 
adjektivet algerisk (for: algiersk) og md-
byggerbetegnelsen algerier (for: algierer); 
tunesisk og tuneser var allerede da de 
hcvdvundne former. Nu fem år efter kan 
man konstatere at de ny navneformer har 

sejret i skriftsproget (bortset fra en enkelt 
bladgruppe) og i talesproget, og det ikke 
bare i radio og tv men i meget vidt om-
fang også i aimindelige danskeres daglige 
tale, som naturligvis i første linje netop er 
påvirket af radio og tv, på dette punkt som 
på så mange andre. 

Det danske nnvn har også kunnet sige 
god for et specielt syntaktisk fnomen som 
man ikke finder omtalt i dansk sprogviden-
skabelig litteratur, men derimod i Weilan-
ders Riktig svenska: brugen af dets i stedet 
for sin i en stning som Materialet er ald-
rig blevet behandlet i dets helhed. Samme 
bog var også den eneste hvor man kunne få 
hjulp til at give en vejledning om hvilket 
grammatisk kon ny fremmedord bør have i 
dansk. 

Når det norske og det danske nvn for 
en gangs skyld har fundet grund til at 
advare mod at bruge en bestemt svecisme 
i for stort et omfang, har det heldigvis 
kunnet ske i fuld overensstemmelse med 
autoritative svenske raster. Det fatale 
ord er norsk målsetting, dansk målsetning, 
begge lånt fra svensk. 1 alle tre sprog 
kan man ofte akkurat lige så godt bruge 
det usammensatte ord mål. Jf. Weilanders 
ytringer herom i det svenske nvns jubi-
lzeumsskrift fra 1954: Språkvård, side 267. 

Men hvor et nvn ikke kan finde oplys-
ning i trykte hjnlpemidler om hvad den 
gngse sprogbrug er i søstermålene, spørges 
de to andre nvn. Dette gider selvsagt spe-
cielt når man vil have at vide om der er 
udsigt til en bestemt zendring i sprogbrugen. 

1-Ivor det nzevn som sporger, altså mener 
at det er af betydning at vide besked om de 
to andre sprog, for at man kan svare tu-
fredsstillende på en indenlandsk forespørg-
sel, er det naturligvis vigtigt at svarene fra 
søsternzevnene kommer ret hurtigt. En tid 
kaldtes sådanne henvendelser over sproggrzen-
serne da just for ekspreshenvendelser. Og 
alle tre nzevn har i al fald gjort det til en 
regel at svare på sådanne inden for meget 
kort tid. Ligeledes er det blevet en regel at 
kopi af svaret bliver sendt til det tredje 
nzevn. 

Et eksempel er det spørgsmål som Nämn-
den för svensk språkvård i 1962 stiliede 
nzevnene i Oslo og Kobenhavn: om at gå 
over til substantivet solid i stedet for toords-
betegnelser som fast ämne og fast stoj. Både 
det norske og det danske sprognzevn kunne 
oplyse at der på deres sprogområder ikke 
var stemning for en sådan overgang. 

1 1964 sagde det danske nzevn god for at 
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substantivet repellent blev lanceret som be-
tegnelse for midler som holder fugle og in-
sekter borte siden at drbe dem. Det skete 
efter at det svenske nvn havde oplyst at 
ordet allerede var i brug på svensk om så-
danne prparater. Derimod var man i Oslo 
mest stemt for hjemlige ord som skremsel 
og skremme, og ville foretrkke formen 
repellant for repellent, om et fremmedord 
da skulle bruges. 

Samme år rådede nvnet i Kobenhavn 
fra at bruge den dansk-tyske orddannelse 
dressman (som ikke kendes på engelsk, trods 
orddclenes engelske proveniens!) om mandli-
ge mannequiner, da det var blevet oplyst at 
man på svensk siger (manlig) mannekäng 
eller (manlig) modell og på norsk (herre)-
mannequin. 1 stedet rekommanderede man 
den norske losning. Desvrre synes nvnets 
standpunkt at vere så godt som fuldsimndig 
negligeret i praksis. 

Et par år for havde Dansk Sprogmevn 
haft lige så lidt held med at tilråde en sam-
nordisk term, i det pågseldende tilflde ef-
ter svensk mssnster (vägamot, mot): vejmod, 
eejmode. Her holder indarbejdede udtryk 
som udfletningsanlcsg og til- og frakarsels-
anlwg sig stadig, hvor lidet elegante de end 
er. Man skulle kanske straks have indset at 
vejmod, -møde er uegnede på dansk - og 
vare gået md for en international metafor 
som kloverblad (jf. engelsk clover leaf). 

Et mserkvserdigt eksempel på at de nor-
diske sprogveje ligeledes måtte skilles, var 
gengivelsen på dansk og norsk af det sven-
ske nyord plast geråd. Her blev resultatet det 
paradoksale at det danske n2evn foreslog et 
så norskklingende ord som plastgrej, mens 
det norske nvn vaigte kjøkkenplast om 
plastting til kokkener, og ellers: plastutstyr. 
Det svenske ord var i forvejen blevet re-
kommanderet af nvnet i Stockholm (se 
Språkvård, 1965, nr. 1, s. 13-14), og det 
vidste de to andre sprognvn også. Man 
kunne derfor indvende at her havde virke-
hg en koordinering af svarene fra Oslo og 
Kobenhavn varet på sin plads. Den ville 
begge instanser sikkert også med glde have 
gennemført. Men ingen af dem var klar 
over at også den anden var blevet spurgt! 
Sagen er nemlig at forespørgslerne til det 
norske og det danske nvn ikke kom fra 
Institutet för svensk språkvård men fra det 
svenske firma som havde spurgt dette, og 
som ønskede at reklamere i Danmark og 
Norge for sine produkter. De tre nvn burde 
kanske gore det til en regel at underrette 
hinanden når der kommer foresporgsler fra 

personer eller foretagender i et andet nor-
disk land. 

Et meget opmuntrende eksempel på hvad 
der kan komme ud af at nvnene spørger 
hinanden, findes blandt de seneste som er 
offentliggjort: gengivelsen af det engelske 
(amerikanske) ord hearing (om visse typer 
af undersøgelser og forhor). Her er det alle-
reda meget almindeligt helt enkelt at sige 
og skrive horing på dansk. Fra norsk side 
udtalte man sig positivt om denne gengivel-
se. Og Institutet för svensk språkvård går 
i Språkvård, 1966, nr. 4, s. 14-15, md for 
hörning, en afledning til höra som ikke var 
belagt i forvejen. Denne gode overensstem-
melse mellem de tre sprognvn - og sprog 
- er her så meget vigtigere som famomenet 
horinger vistnok snart kan blive aktuelt for 
Nordisk Råd. 

Til sidst skal det nvnes at det også 
hamder at Tekniska Nomenklaturcentralen 
sporger Dansk Sprognsvn om faglige termer 
på dansk. Grunden er at Terminologicentra-
len i Kobenhavn desverre ikke Isengere eksi- 
sterer. Omvendt har det danske nvn i en- 
kelte tilfclde kunnat draga nytta af den 
lange erfaring TNC har i at finde egnede 
svenske - og det vil ofte samtidig sige: 
nordiske - gengivelser af engelske fagud-
tryk, specielt inden for industrien. 

Litteratur 

Norsk Ordbok. Ordbok over det norske 
folkemålet og det nynorske skriftmålet. 
Huvudredaktör: Alf Hellevik. Band 1. 
a—doktrinnr. Oslo 1966. Pris 97 norska 
kronor. 

1 slutet av medeltiden och under reforma-
tionstiden fick man i Norge på grund av 
de politiska förhållandena ett skriftspråk 
som väsentligen var danskt, medan talsprå-
ket - i varje fall utanför de större städer- 
na 	förblev norskt. När Norge 1814 blev 
självständigt i förhållande till Danmark, 
dröjde det inte länge innan de norska 
självständighetssträvandena också kom att 
omfatta språket. Författare som Werge-
land och foiksagosamlarna Asbjørnsen och 
Moe är viktiga namn i detta samman-
hang. Men av än större betydelse blev filo.. 
logerna, män som Knud Knudsen, P. A. 
Munch och Ivar Aasen. Framför allt Ivar 
Aasen har fått sitt namn fast förbundet med 
det som kom att kallas landsmål, sedan 1929 
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officiellt kallat nynorska. Aasen studerade 
norskt folkspråk och gav ut en grammatik 
1848 och en ordbok 1850 (Ordbog over det 
norske Folkesprog, ny upplaga 1873: Norsk 
Ordbog). Han ville bygga upp ett norskt 
skriftspråk på folkmålens grund. Han och 
andra författare använde detta »landsmål» 
i sitt skönlitterära författarskap. 1 slutet av 
1800-talet var detta norska språk etablerat 
som officiellt norskt skriftspråk vid sidan 
av det på danskt skriftspråk byggande riks-
målet (sedan 1929 kallat bokmål). 

Svenskar uppfattar nog ofta det norska 
bokmålet som detsamma som norskt språk 
över huvud taget. Det förefaller som om man 
i Sverige stundom betraktar nynorskan som 
ett slags dialektalt skriftspråk, kanske något 
i stil med det språk som Fröding och andra 
svenskar har använt i dikter på dialekt. 
Tvärtom är ju nynorskan ett skrift- och tal-
språk med lång tradition och med en rik 
och mångsidig litteratur - nynorskan är nu 
ett kulturspråk helt likvärdigt med bokmålet 
liksom med t. ex. danskan och svenskan. 

Det norska bokmålet har fått sin veten-
skapliga, lexikaliska behandling i Norsk 
riksmålsordbok (1937-1957). Nynorskan 
har behandlats lexikaliskt utom av Ivar 
Aasen framför allt av Hans Ross (Norsk 
Ordbog, 1895), men dessutom har det ut-
givits en mängd ordlistor och ordböcker över 
t. ex. skilda trakters nynorska språk. En 
stor, samlad ordbok över nynorskan i alla 
dess förgreningar har länge varit under ar-
bete. Redan 1929 anslog Stortinget de för-
sta medlen till en fullständig nynorsk ord-
bok, som skulle behandla dels det norska 
ordförråd som finns i ordböcker från de 
senaste trehundra åren, dels ordförrådet i 
den nynorska litteraturen fram till vår tid, 
dels ordförrådet i norska dialekter. Arbetet 
med denna stora ordbok påbörjades 1930, 
och ett första häfte (a—angerodd) publice-
rades 1950. Hösten 1966 har ett dubbelhäfte 
6-7 utkommit, och därmed har ordbokens 
första band (a—doktrin2er) färdigställts. 

Första bandet av »Norsk Ordbok. Ordbok 
over det norske folkemålet og det nynorske 
skriftmålet» omfattar 1504 spalter jämte en 
inledning på 52 sidor. Ordbokens huvudre-
daktör är sedan 1948 Alf Hellevik. Det kan 
synas som om det har tagit orimligt lång 
tid att få ordbokens första band färdigt, 
men som alltid vid denna typ av verk är 
det just början som kräver ett så omfattan-
de och tidsödande arbete, och man kan räk-
na med att utgivningen av ordbokens åter-
stående band skall kunna gå långt snabbare  

(totalt beräknas ordboken komma att om-
fatta åtta eller nio band). Visserligen pågår 
excerperingen ständigt, men det huvudsak-
liga materialet för hela ordboken är redan 
samlat - man har en excerptsamling som 
nu omfattar omkring två miljoner sedlar. 

Norsk Ordbok kommer att bli ett standard- 
verk av bestående värde - det är uppen-
bart när man har läst det första bandet. 
Den blir också den Största och fylligaste ord-
bok som har utgivits i Norge. Man har 
lyckats med den svåra uppgiften att kom-
binera en historisk litterär ordbok och en 
dialektordbok - en uppgift som med hän-
syn till nynorskans karaktär visserligen ter 
sig självklar men ändå har måst medföra 
många svåra avvägningsproblcm. Att man 
som läsare inte märker dessa problem är i 
själva verket ett mycket högt betyg åt ord-
boksredaktionen. 

Den som till äventyrs tror att nynorskan 
bara är ett puristiskt och kargt språk blir 
vid läsningen av denna ordbok tvungen att 
revidera sin uppfattning. Det puristiska 
draget, förnorskningssträvandena, har visser-
ligen alltid varit starkt framträdande i ny-
norskan, men det hindrar inte att man - 
kanske särskilt under senare decennier - 
också i nynorskan behöver och därför an-
vänder en rad främmande, internationella 
ord. Också detta ordförråd finns med i Norsk 
Ordbok - där saknas t. ex. inte ord som 
datamaskin och cafeteria (dock med hänvis-
ning till uppslagsformen kafeteria). Men na-
turligtvis är de främmande orden en mycket 
liten del av det samlade ordförrådet i ord-
boken. Det viktigaste är givetvis upplysning-
arna om de inhemska orden. Och dessa upp-
lysningar är fylliga, även om de fått en i 
ordböcker nödvändig komprimerad form. 
Man får veta hur orden uttalas och böjs, vad 
de betyder och hur de används, och också 
var de används, t. ex. inom vilka delar av 
Norge. Även kortfattade etymologiska upp-
lysningar ges. 1 de olika artiklarna ges också 
litterära citat som belyser ordens använd-
ning. 

Genom Norsk Ordbok täcks en lucka i 
den nordiska lexikografiska litteraturen, en 
lucka som också har varit mycket kännbar 
för svenska språkmän. För alla som är in-
tresserade av norskt språk blir boken en 
guldgruva. Redaktionen är att gratulera till 
att första bandet nu har blivit färdigt, och 
till att det framstår som ett i alla avseen-
den fullödigt verk. 

Bertil Molde 
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