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Neka - vägra 

Av Gun Widmark 

1 BLM nr 11964 har författaren Lars Gustaf s-
son på ett engagerat och engagerande sätt ytt-
rat sig om språkvård. Han har föga till övers 
för den språkvård som i språkriktighet ser en-
bart fixa normer. Språket är till för att man 
skall kunna artikulera sig. Det enda väsent-
liga blir följaktligen att det fungerar med 
maximal precision. 

Det är från den utgångspunkten som han 
i förbigående tar upp ett långt ifrån nytt 
språkvårdsproblem, den rätta användningen 
av neka och vägra. Lars Gustafsson kan 
känna »ett dovt raseri» inför en tidnings-
rubrik som Präst i Norrbotten nekade viga 
frånskild. En sådan rubrik upphäver på ett 
okänsligt Sätt språkets precisionsmöjligheter. 
»Neka är ett ord som hör samman med på-
ståenden, därför att påståenden kan vara 
sanna eller falska, men handlingar kan inte 
vara sanna eller falska och därför kan man 
heller inte 'neka' att utföra dem. Handlingar 
vägrar man att utföra.» 

Den distinktion som Lars Gustafsson ger 
torde i rätt stor utsträckning respekteras, 
åtminstone i skriftspråk. Wellander (Riktig 
svenska s. 766) betecknar det som mindre 
vårdat att skriva Briand har nekat bilda 
regering - »det bör heta vägrat». Däremot 
godtar han i ledig stil Han kunde inte neka 
sig detta nöje 	och vem skulle i en sådan 
fras uttrycka sig annorlunda? 

Den handordbok som Nämnden för svensk 
språkvård gav ut i höstas godtar emellertid 
neka i betydelsen 'vägra' utan alla reserva-
tioner. Det betecknas således inte som till-
hörande endast en ledigare stil. Avgörande 
för handbokens bedömning kan det faktiska 
bruket ha varit. Östergrens nusvenska ord-
bok registrerar nämligen utan inskränkningar 
två huvudbetydelser hos neka, den ena 'be-
strida' o. d. och den andra 'vägra'. Öster-
grens excerptsamling har tydligen inte givit 
honom anledning att ge neka i betydelsen 
'vägra' någon speciell stiletikett. Neka icke 
den behövande din hjälp är ett ur Bibeln 
hämtat exempel. 

Neka i den av Lars Gustafsson förkastade 
användningen är inte heller något sent deka-
dansfenomen i språket. Som framgår av 
SAOB och Söderwalls fornsvenska ordbok 
kan vi följa det bakåt i tiden ända till medel- 

tiden. 1 Birgittas uppenbarelser talas det 
t. ex. om  min miskund hulka jak änghom 
bidhandis nekar. Med en följande infinitiv 
är det belagt i varje fall från 1512: nekthe 
honum betale. Om man i språkvård ute-
slutande skulle låta sig ledas av hänsyn till 
traditionen, borde man således slå vakt om 
den gamla dubbla användningen av neka. 

Så traditionsbunden att den inte kan 
tänka sig en god förnyelse är emellertid 
knappast någon språkvård. Lars Gustafssons 
ställningstagande berörs inte nödvändigtvis 
av att språkbruket i fråga om neka inte är 
och aldrig tycks ha varit så fast som han 
vill göra det. Om distinktionen mellan neka 
och vägra är så väsentlig som han menar, 
så borde ju alla goda krafter förenas i an-
strängningarna att konsekvent genomföra 
den. Hur nödvändig är den alltså? Det är 
svaret på den frågan som avgör om neka 
använt om handling bör få finnas kvar i 
språket. 

Den som låter neka tjänstgöra både för 
vägra och för neka i dess av Lars Gustafsson 
godkända mera inskränkta betydelse har 
tydligen ur dessa båda verb lösbrutit en 
gemensam betydelse 'säga nej' och bortser 
från om man säger nej till en handling 
eller ett yttrande. Han har med andra ord 
stigit ett steg högre upp pI. abstraktions-
stegen. Det är inte säkert att denna högre 
abstraktionsnivå är en synd mot språkets 
heliga ande. Vårt behov av att särskilja 
växlar. Vi skulle väl visserligen vara sämre 
utrustade i tillvaron om vi inte från den 
överordnade beteckningen djur kunde röra 
oss nedåt till de mera preciserade begreppen 
hund, häst, ko etc., men det är inte säkert 
att alla människor känner behovet av en 
ytterligare finuppdelning och skiljer mellan 
Setter och pointer, mellan ardenner och nord-
svensk. För somliga är hund, häst, ko lagom 
stora begreppskategorier, som de inte har 
intresse av att differentiera ytterligare. 

Det är ett välkänt förhållande att graden 
av språklig differentiering i hög grad är 
beroende av vad i tillvaron som individen 
eller gruppen behöver begrepp för. Inföding-
arna på Salomonöarna lär ha nio olika ord 
för kokosnöt allt efter dess tillväxtstadium 
men däremot sakna en sammanfattande be-
nämning kokosnöt. Araberna påstås ha fem-
tio ord för dräktiga kameler. Differentie-
ringen kan tydligen drivas mycket långt men 
den är inget självändamål. 1 allmänhet nöjer 
vi oss med att fånga in tillvaron i ett rätt 
grovmaskigt ordnät. För att inte dränkas i 
ord måste vi inskränka differentieringen till 



sådana områden där vi verkligen behöver 
den. 

Behovet av en skillnad mellan neka och 
vägra torde i varje fall såtillvida vara omoti-
verat som man knappast kan hävda att skill-
naden är nödvändig för den språkliga kom-
munikationen. Det torde av sammanhanget 
alltid vara klart om det man säger nej till 
är ett påstående av någon annan eller en 
handling som skall utföras. Vad som upprör 
Lars Gustafsson är således knappast att vi 
uttrycker oss oklart utan att vi bringar oreda 
i våi begreppsvärld. Situationsskillnaden är för 
honom så väsentlig att den kräver en be-
greppsskillnad. Det är en logiskt filosofisk in-
delning av tillvaron som han slår vakt om. 

Då Lars Gustafsson vill göra en sådan in-
delning obligatorisk för alla svenskar, kan 
han ha två motiveringar för sitt krav. Han 
kan anse att skillnaden mellan påstående 
och handling är så viktig i vår tankevärld 
att den bör inskärpas hos individen och följ-
aktligen med alla språkliga medel upprätt-
hållas. 1 så fall är han nog skyldig att ge 
sin osakkunnige läsare de argument som gör 
kravet rimligt. 

Han kan också utgå från som självfallet 
att den differentiering som han gör är den 
naturliga för alla och i allt svenskt språk. 
En smula språklig eftertanke skulle således 
vara nog för att den skulle respekteras. Ock-
så i det fallet är han emellertid skyldig 
läsaren en argumentering - låt vara att 
BLM:s spalter inte är rätta platsen för den. 
Svensk handordboks bedömning tyder i varje 
fall på att också för språkligt medvetna 
personer en distinktion mellan neka och 
vägra kan uppfattas som en i normala fall 
icke nödvändig finess. Ställningstagandet be-
höver inte innebära att distinktionen alltid 
kan negligeras. Man kan ju mycket väl skilja 
mellan neka och vägra i filosofiskt fackspråk, 
även om skillnaden bedöms som onödig i 
ett mindre logiskt inriktat språk. 

Vill vi komma till rätta med problemet 
neka - vägra, måste vi tydligen gå vidare i 
analysen. Det kan vi emellertid inte göra 
utan att ta hänsyn till ett större ordmaterial. 
Vi måste infoga orden i ett semantiskt sam-
manhang och se efter vilken plats de fyller 
i det. 

Ett sådant företag kan förefalla principiellt 
betänkligt. En semantisk analys är ett vansk-
ligt företag med än så länge föga utarbetade 
metoder. För att bli allmängiltig kräver den 
naturligtvis tillgång till ett stort material, 
antagligen ofta också bearbetningar i form  

av intervjuundersökningar. Den analys som i 
det följande skall presenteras har inte dessa 
stadiga grundvalar. Den bygger uteslutande 
på ordboksuppgifter och egen språkkänsla 
och måste följaktligen betraktas som tentativ. 
Att den inte kan bli slutgiltig, förefaller mig 
emellertid inte vara ett tillräckligt skäl för 
att underlåta att göra den. Även en icke 
fullständig, kanske något skev analys kan 
bringa fakta i dagen som leder fram till en 
bättre förståelse av hur vårt språk semantiskt 
är uppbyggt. 

Det problem som Lars Gustafsson aktuali-
serat torde heller inte höra till de mest svår-
lösta. Frågan gäller ju dels om vi vid yttran-
deverb som uttrycker ja, nej har i princip 
två skilda system, ett som hänför sig till på-
ståenden och ett till handlingar, dels om det 
vid dessa verb finns någon annan så betydel-
sefull semantisk faktor att ett och samma 
verb - som neka gör 	kan hänföra sig 
både till påstående och handling. En under-
sökning med så begränsade syften borde vara 
möjlig att genomföra utan något vidlyftigare 
grundmaterial. 

Det är emellertid givet att en analys som 
låter ett naket ordboksmaterial fyllas ut en-
dast av den egna språkkänslan måste avan-
cera ganska famlande och tveksamt. En 
lämplig infalisvikel just i sådana fall före-
faller mig motsatsorden ofta vara. 

Använder vi den metoden vid neka och 
vägra upptäcker vi genast en oklarhet i det 
semantiska systemet. Verben har inte något 
riktigt stöd av de motsatsverb som logiskt 
sett borde finnas. 

Som motsats till neka borde jaka anmäla sig. 
1 vissa fall är också motsatsen klar. Den fram-
träder i logiska och grammatiska yttranden 
av typen satsen har en jakande innebörd, 
även i uttrycket få ett jakande svar. Bortsett 
från sådana fall torde emellertid jaka vara 
sällsynt i svenskt riksspråk. Där det finns 
håller det sig dock strikt till den av Lars 
Gustafsson anvisade platsen, såtillvida som 
det tar ställning till sakförhållanden - 
dock knappast påståenden utan frågor. 1 
äldre tid kunde det emellertid också hänföra 
sig till handlingar, som framgår av SAOB. 

Naturligtvis finns det i språket andra 
möjligheter att uttrycka att man säger ja 
till ett sakförhållande. Förutom omskrivning-
ar av typen besvara med ja, säga att så är 
fallet kan en hel del enkla och sammansatta 
verb komma ifråga. Man kan t. ex. bekräfta 
något - men det motsvaras knappast av 
neka utan av bestrida. Man kan instämma 
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i en åsikt - gör man det inte, så protesterar 
eller opponerar man sig mot den; man 
nekar däremot inte. Går man till verb som 
medge, gå med på, tillstå börjar neka kunna 
komma i fråga som motsats men åtminstone 
i mitt språkbruk inte enbart utan tillsammans 
med prepositionen till. På både ja- och nej-
sidan krävs i detta fall att man anger vad 
man säger ja eller nej till. 

Ett neka som används absolut om på-
ståenden förefaller mig endast ha ett mot-
satsord: erkänna. Detta neka markerar att 
man säger nej till påståenden av ytterst av-
gränsat slag, nämligen sådana som säger att 
man själv har gjort sig skyldig till brott eller 
åtminstone förseelse av något slag. Mot-
satsordet erkänna har däremot en vidare 
innebörd - man kan ju erkänna förhållan-
den utan att vara direkt skyldig till dem. 
Det är således synonymt med de nyss nämnda 
verben medge, gå med på och tillstå. 1 den 
funktionen kan det på nej-sidan också mot-
svaras av förneka. 

Skillnaden mellan neka till och förneka 
är i mitt språkbruk åtminstone i princip 
klar. Förneka är det vanliga verbet för att 
ange att påståenden tillbakavisas. Neka till 
ingår i mitt aktiva ordförråd i uttryck som 
jag kan inte neka till att det skulle roa mig, 
där en negation alltid ingår och ger åt verbet 
en motsatt betydelse. F. ö. markerar det lik-
som det absolut använda neka att det är 
en anklagelse eller beskyllning som tillbaka-
visas. Det kan i den funktionen inte sällan 
ersättas av förneka men i allmänhet inte 
utan att en viss förändring sker i utsagan. 
Han förnekade att han hade gjort det gör 
intryck av mindre ostentativ gensaga än 
Han nekade till att han hade gjort det. 
ju mera det man anklagas för träder i bak-
grunden för själva anklagandet, desto omöj-
ligare blir det att ersätta neka till med för-
neka. 

Neka framstår således som ett starkt enga-
gerat ord, så engagerat att det endast kan 
användas då det egna jaget känner sig 
angripet. Ett undantag är eller borde vara 
det juridiska språket, där neka och bestrida 
har skilda användningar men samma neutra-
la klang. Det är emellertid Ovisst om denna 
ordens likhet inför lagen kan räddas över 
ens till rättegångsreferaten. Är det inte 
snarare så att verbet neka för den utomstå-
ende för in den anklagade på scenen på ett 
betydligt konkretare och personligare sätt 
än bestrida någonsin kan göra? Den som be-
strider råkar inte ut för att den utomstående 
tar parti, den som nekar döms lätt a priori. 

Skälet är naturligtvis att neka i vanligt 
språkbruk gärna får betydelsen 'neka trots 
att man är skyldig'. Neka bara! är en upp-
maning som för den som inte är försvars-
advokat knappast är tänkbar annat än om 
han betraktar anklagelsen som grundad. Frå-
gan är om inte neka har så starka konnota-
tioner av brott och skuld att det egentligen 
är olämpligt i rättegångsspråket. 

Det dubbla engagemanget - dels den 
anklagades, dels beskrivarens - förefaller 
mig i långt mindre utsträckning vidlåda 
neka till. Han nekade till anklagelsen är en 
beskrivning som inte tar parti. Lika objektivt 
beskrivande är givetvis förneka. Från den 
talandes sida är däremot förneka fortfarande 
bärare av ett engagemang. Det är knappast 
kännedomen om juridiskt språkbruk som gör 
att vi skulle finna det egendomligt om för-
svarsadvokaten förnekade något å sin klients 
vägnar. Det skulle innebära att han på ett 
personligt sätt identifierade sig med hans 
sak. 

Både neka, neka till och förneka låter 
alltså ett jag framträda i relation till påstå-
endet, vilket ju också är det naturliga vid 
verb som betyder säga nej. Neka fixerar 
relationen mellan talaren och en anklagelse, 
neka till relationen mellan talaren och det 
han anklagas för, förneka relationen mellan 
talaren och sakförhållanden av olika slag som 
han är sammanknuten med eller identi-
fierar sig med. Innebörden i verben förskjuts 
således alltmer från den personliga hållning-
en mot det sakliga innehållet i påståendet. 

Denna såvitt jag kan se ganska ändamåls-
enliga uppdelning av ett semantiskt fält är 
sannolikt ganska allmän. Helt generell är den 
knappast. Ordböckernas uppgifter tyder på 
att svenskt språkbruk sett som helhet är 
något annorlunda än mitt eget. Neka har 
ett betydligt större användningsområde. Det 
kan användas transitivt: Han nekar icke att 
han har begått ett fel. 1 ett sådant fall måste 
jag använda förneka eller neka till med viss 
betydelseskillnad, jfr ovan. Högst främmande 
förefaller mig en konstruktion neka för 
något, som i mitt språkbruk motsvaras av 
förneka. Även neka till i meningen Han 
kunde icke neka till detta fel hos sig före-
faller mig maiplacerat, eftersom det knappast 
torde ta ställning till en anklagelse. Rätt 
verb för mig vore alltså förneka. 

Också i mitt språkbruk är neka till fullt 
möjligt i meningen Han kunde icke neka till 
att hans motståndare uppträdde ädelmodigt, 
trots att det korrekta verbet enligt analysen 
ovan borde vara förneka. Förklaringen är 
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antagligen att kunde icke neka till stöds av 
uttryck sådana som det redan nämnda Han 
kunde icke neka till att det skulle roa honom. 
Meningarnas inre struktur är visserligen inte 
densamma eftersom att-satsen i senare fallet 
innehåller en hypotetisk utsaga men likheten 
i uppbyggnad torde vara tillräckligt stor för 
att förklara attraktionen. 

Att det finns exempel på en vidare an-
vändning av neka än den som överensstäm-
mer med min analys, är knappast förvånande 
om man ser på verbets betydelseutveckling 
historiskt. Som klart framgår av SAOB har 
nämligen neka i äldre tid haft ett mycket 
stort användningsområde som efter hand 
kraftigt inskränkts. Dessa inskränkningar är 
i stor utsträckning generella för all svenska. 
Om de är av relativt sent datum kan man 
emellertid knappast vänta sig att de skall ha 
berört språket helt likformigt. Ordböckernas 
registrering av språkbruket visar variationen 
men säger rätt lite om hur allmän denna 
variation är just nu. Även en nusvensk ord-
bok måste ju visa en inte så liten efter-
släpning i fråga om vad som är helt modern 
svenska. Det är rimligt att ålderdomligheter 
inte dödförklaras förrän man verkligen med 
full säkerhet kan konstatera deras frånvaro 
i språket. 

Med undantag för de diskuterade exemp-
len stämmer ordböckernas uppgifter om 
neka i det nutida språket helt med mitt eget 
språk. Deras exempel kan inordnas i tre kate-
gorier. En utgöres av de mer eller mindre 
stående förbindelserna med negation - ty-
pen Det kan jag inte neka till. En annan 
kategori bildar de fall där neka framträder 
som mer eller mindre utpräglat juridiskt 
fackspråk. 1 den tredje gruppen är en an-
klagelse antingen direkt antydd eller anas 
åtminstone genom den frenesi med vilken 
påståendet tillbakavisas.De hithörande exemp-
len hos Östergren är följande. Han nekar 
bestämt (att 1. till att ha sagt det), Neka 
tvärt, blankt, fräckt. Envist neka (till allt). 
Han fortfor att neka. Man kunde också 
nämna sammansättningarna blåneka och 
bondneka som också på ett demonstrativt 
sätt tar ställning till en anklagelse. Det före-
faller mig således troligt att den betydelse-
analys som jag gjort är någorlunda allmän-
giltig. 

Undersöker vi vägra på samma sätt som 
neka så gör vi rätt likartade erfarenheter. 
Inte heller vid vägra infinner sig väl något 
motsatsverb helt spontant. Det första vi kom-
mer att tänka på är kanske omskrivningen 

förklara sig villig. 1 vanligt vardagligt tal-
språk tjänstgör antagligen det enkla verbet 
vilja rätt ofta som motsatsord, men i skrift 
måste självklart nog den användningen vara 
begränsad, eftersom den gör innebörden i 
verbet ganska suddig. För det första är ju 
vilja inget yttrandeverb, uttrycker endast en 
inställning. En mening som Präst ville viga 
frånskild lämnar oss således i ovisshet om 
från vem själva initiativet kommer, om det 
är prästens spontana önskan eller om han 
har låtit sig övertalas av någon annan. 
Normalt utgår vi från att den förra möjlig-
heten är den riktiga såvida inte samman-
hanget förbjuder den tolkningen. En viss 
oklarhet av samma slag vidlåder f. ö. också 
förklara sig villig, men oklarheten inskränker 
sig till om själva framträdandet är spontant 
eller framkallat av andra. Att man säger ja 
till en redan förut av andra aktualiserad 
handling är däremot klart. 

Utgår vi från de konkreta fall där vi säger 
ja till ett förslag som skall utlösa en hand-
ling, så upptäcker vi att det verb som be-
skriver yttrandet ofta är lova. Det borde 
alltså vara motsatsord till vägra men är det 
så? För egen del upplever jag inte lova och 
vägra som varandras motpoler. Vägra be-
skriver en attityd, lova för fram personen och 
hans ja. Letar jag efter ett verb som på mot-
svarande sätt för fram personen i hans nej-
sägande funktion, så finner jag endast ett: 
neka. Neka och vägra intar alltså inte helt 
samma plats i mitt betydelsesystem. 

Ett i vissa sammanhang lämpligt mot-
satsord till vägra är gå med på. Präst gick 
med på att viga frånskild har emellertid 
åtminstone i mitt språkbruk en stark bibe-
tydelse av motstånd. Prästen går med på 
vigseln antingen efter viss självövervinnelse 
eller trots att han vet om att hans handlings-
sätt inte står i överensstämmelse med vad 
hans grupp väntar sig av honom. Dessutom 
skiljer sig gå med på från vägra genom att 
det inte bara hänför sig till handlingar utan 
till påståenden, jfr ovan. Svensk handordbok 
godtar också i detta fall båda användning-
arna. Handordboken uppger som synonym 
gå in på, vilket emellertid uteslutande torde 
hänföra sig till handling. 

Det verb som förefaller mig klarast stå i 
motsatsställning till vägra är samtycka. Båda 
verben för i mindre utsträckning fram per-
sonen, betonar däremot själva handlingen. 
Om samtycka först efter något sökande in-
finner sig som motsatsord till vägra hänger 
det antagligen samman med att det tycks 
ha en betydligt lägre frekvens. Widegren, 



Frekvenser i nusvenskans debattspråk, upp-
tar 21 former av vägra, Hassler-Göransson, 
Ordfrekvenser, registrerar sammanlagt 14. 
Samtycka har däremot inte kommit med i 
någon av ordlistorna. 

Vid samtycka torde språket numera i stort 
sett hålla handling och påstående isär. Som 
framgår av SAOB kunde verbet förr hänföra 
sig till påstående lika väl som till handling, 
naturligt nog om man betänker att sam-
tycka måste ha en ursprunglig betydelse 
'tycka som någon annan'. 1 enstaka fall har 
vi rester av detta förhållande. Kanske kan 
verbet fortfarande användas i båda funk-
tionerna då det står som anföringsverb. 
Att nicka samtyckande kan man i varje fall 
göra både till en åsikt och ett förslag. 
Den gamla vidare användningen kan väl 
också spåras vid Svensk handordboks enda 
exempel på samtycka, ordspråket den som 
tiger han samtycker. Det kan väl fortfarande 
användas då någon inte opponerar sig mot 
en åsikt. Också i ett sådant fall torde dock 
numera en handling och inte själva instäm-
mandet stå i förgrunden: ordspråket får 
markera att man opåtalt låter något ske. 

Som synonym till samtycka uppger ord-
böckerna bl. a. medge. Detta verb hänför vi 
väl i första hand till påståenden - jfr ovan 
- men det kan i viss stil också säga ja till 
en handling: Regeringen har medgivit att. 
Skillnaden mellan samtycka och medge torde 
ligga i att vid samtycka båda parter fram-
ställs som jämställda medan medge antyder 
att den ena parten är den betydelsefullare. 

Ja- /nej-verben delar alltså delvis men långt 
ifrån helt konsekvent upp sig på två olika 
system. Det bör också tilläggas att vissa 
av dem kan säga ja och nej i mera bildlig 
mening. Så är fallet i meningar som Han 
förnekar sin natur och Förhållandena med-
ger inte att . . . Termerna påstående och 
handling är i sådana fall mindre lämpliga. 
Själva de bakomliggande kategorierna kan 
dock uppfattas som varande av samma art som 
tidigare. Bakom förneka sin natur måste lig-
ga en bedömning: detta är hans natur. Att 
förhållandena medger något, kan uppfattas 
på samma sätt som regeringen medger något, 
med den skillnaden att subjektet i förra fallet 
måste betraktas som personifierat - låt vara 
att personifikationen känns som högst av-
bleknad. 

1-luvudsakligen är det de talrika verb som 
hänför sig till påstående som bildar ett eget 
system. De betydligt färre handlingsverben 
delar i rätt stor utsträckning uttrycksmedel  

med påståendeverben. Som framgått tycks 
man i äldre tider ännu mindre ha känt be-
hovet att välja skilda verb för påstående och 
handling. Verben jaka, neka, gå med på, 
samtycka, medge har antingen sekundärt an-
passat sig till ettdera systemet eller hör 
fortfarande hemma i bägge. Det tycks hu-
vudsakligen vara de inlånade verben som 
klart hör hemma i endast ett av systemen. 
Att gå vidare mot ett konsekvent särande 
av systemen skulle alltså innebära att inte 
bara neka utan också vissa andra verb skulle 
få en mera inskränkt användning. Innan 
vi ger en sådan rekommendation, måste vi i 
varje fall utreda verbens vidare funktion, 
inte enbart deras användbarhet i förhållande 
till kategorierna påstående och handling. 

Det är i själva verket ganska självklart 
att ja- /nej-verbens främsta funktion måste 
vara att uttrycka en attityd. Om denna at-
tityd vänder sig för/mot ett påstående eller 
en handling framstår väl för den icke filo-
sofiskt skolade som rätt likgiltigt. Det kunde 
t. o. m. betraktas som ett slöseri med språkets 
resurser att hålla sig med två verbuppsätt-
ningar om inte attityderna på något sätt 
skiftar i de olika fallen. 

J a-/nej-verbens nuvarande fördelning skul-
le antagligen på ett intressant sätt belysas 
om man historiskt följde de omstrukture-
ringar som har skett i deras betydelsefält se-
dan den klassiska fornsvenskans tid. Det före-
faller troligt att ett av skälen till att vi 
har fått ett stort antal verb som hänför sig 
till påståenden, är att vi i ett alltmer forma-
listiskt samhälle har fått ett allmännare 
behov av formalistiska verb. Verb som 
uttryckte eller kunde uttrycka en personlig 
attityd kunde i vissa situationer kännas som 
mindre passande och ersättas av mera sak-
ligt präglade. 

Språket innehåller en hel del sådana neu-
trala eller relativt vagt engagerade påstå-
endeverb. Helt neutrala är bekräfta och 
bestrida som båda starkt betonar det sakliga, 
bekräfta dock ännu mera än bestrida. Man 
kan möjligen bestrida ivrigt men bekräfta 
låter sig inte gärna bestämmas av ett adver-
bial av så konkret och personlig art. Att 
bekräfta saknar alla konnotationer av per-
sonligt framträdande, framgår också av att 
det blir oanvändbart för att uttrycka det 
positiva svaret på en vädjande fråga: Är det 
inte så? 1 ett sådant fall måste verbet intyga 
användas om situationen skall beskrivas helt 
adekvat. Intyga för alltså fram en individ 
men gör det på ett föga ostentativt sätt och 
är också ett användbart formalistiskt verb. 



Ungefär detsamma kan sägas om instäm-
ma. Det skiljer sig från intyga genom att 
inte bara biträda utsagan utan också den 
som gör den: man gör en annans mening till 
sin. Motsatsverbet opponera sig torde däre-
mot förhålla sig rätt neutralt till den som 
talar men understryka inställningen till det 
sakliga med större skärpa. Protestera har 
väl ungefär samma laddning men förefaller 
mig att låta talaren själv framträda med 
större engagemang. Nej-sidan tycks annars i 
allmänhet vara mindre differentierad än ja-
sidan. Liksom bestrida kan motsvara både 
bekräfta och intyga, kan förneka motsvaras 
av medge, gå med på, hålla med om, er-
känna, jfr ovan. Möjligheten att med ett 
verb uttrycka att i svaret ligger ett visst mot-
stånd finns således endast på ja-sidan. 

Verb som hänför sig till handling ingår i 
ett mindre differentierat system. Också vid 
dem finns det dock möjlighet att uttrycka 
att ett ja kommer under något motstånd. 
Att ett nej är motvilligt kan här lika litet 
som vid påståendeverben markeras i själva 
verbet. Ja-sidan innehåller också en del verb 
med svagt eller inget engagemang. Tidigare 
har nämnts samtycka och medge. Det förra 
vore antagligen värt en vidare spridning 
som ersättare för det demonstrativt forma-
listiska förklara sig villig. Om handlingen 
framställs som ett erbjudande eller ett posi-
tivt förslag kan man också använda accep-
tera. Ett helt oengagerat verb tycks saknas 
på nej-sidan. Vägra kan dock användas som 
formalistiskt verb: man kan t. ex. vägra göra 
värnplikt. Det är en öppen fråga om de som 
störs av meningen Präst nekade viga från-
skild gör det av det skäl som Lars Gustafs-
son angivit eller därför att de tycker att 
neka låter alltför personligt och fördenskull 
för ned handlingen på ett alltför vardagligt, 
föga ämbetsmannamässigt plan, jfr Wellan-
ders bedömning. 

Påstående- och handlingssystemen företer 
således både likheter och olikheter. Olik-
heten består väl huvudsakligen i påstående-
systemets större differentiering. Skillnaden 
kan delvis bero på att vi för att uttrycka det 
ja eller nej som skall leda fram till en hand-
ling ofta tar till beskrivande verb i vilka 
själva yttrandet egentligen inte ingår: han 
godkände/förkastade förslaget. Det är emel-
lertid ganska rimligt att diskussionens verb 
kräver ett rikare mått av nyansering än be-
slutets och att det framför allt gäller i mer 
formalistiska sammanhang. Det är också 
ganska rimligt att vårt ja beskrivs mera ny-
anserat än vårt nej, vilket ju gäller både i  

fråga om påstående- och handlingssystemet. 
Vårt ja bildar en grund för fortsatta för-
handlingar fram mot beslutet och det kan 
vara viktigt att den större eller mindre håll-
barheten hos denna grund markeras. Vårt 
nej klipper däremot av, för inte vidare. 

Detta förhållande kan också förklara att 
nej-verben ofta får en emotionellare färg-
ning än ja-verben. Detta gäller kanske spe-
ciellt vid handlingsverben - naturligt nog 
eftersom ett nej till en begäran i allmänhet 
har större konsekvenser än ett nej till ett 
påstående. En tendens till emotionalisering 
av nej-sidan märks emellertid som framgått 
av det föregående också bland påstående-
verben. Ju mer personligt präglad situa-
tionen är, desto mera emotionell färgning 
får antagligen nej-sidan. Inför ett inkor-
rekt påstående blir vi självklart engagerade, 
i all synnerhet om påståendet gäller oss 
själva. Ett ja till ett korrekt påstående är 
däremot ganska likgiltigt. Det fyller knappast 
någon funktion förrän påståendet vänds i 
fråga; att jaka i detta fall kunnat leva kvar i 
språket in i våra dagar är således knappast 
någon tillfällighet. Fortfarande torde de me-
ra neutrala ja-verben ha ganska liten an-
vändning i de flesta svenskars talspråk. Det 
är de mera engagerade verben som tal-
språket behöver. Både i vardagligare och 
mera formalistiska sammanhang kan man 
bemöta invändningar genom att försäkra att 
något förhåller sig på ett visst sätt. 

Bruket av ja- /nej-verb förefaller således 
som man kan vänta sig rätt väl anpassat efter 
de behov som kan föreligga i skilda situationer. 
Dessa behov har lett till att i all synnerhet 
påståendesystemet har blivit rikt differentie-
rat och att påstående- och handlingssystem 
numera är någorlunda skilda. Ingenting 
tycks emellertid tala för att det är själva 
det logiska behovet att konsekvent skilja 
påstående och handling åt som ligger till 
grund för uppdelningen. Konsekvensen för 
språkvårdens del måste då bli den att det 
knappast är motiverat att med våld skilja 
handlings- och påståendeverben från varand-
ra. Tar man inte ställning för Lars Gustafs-
son, behöver man å andra sidan inte ta 
ställning mot honom. Håller det verkligen 
på att utbilda sig en så stark känsla för 
kategorierna påstående och handling att den 
kräver språkliga uttryck - specialiseringen 
vid samtycka kunde vara ett tecken i den 
riktningen - så kan vi kanske ta Lars 
Gustafssons starka reaktion till intäkt för att 
också den utvecklingen rymmer något gott. 
Språkvården skulle alltså befinna sig i den 



bekväma situationen att den inte alls be-
höver ingripa. 

De slingriga vägar som lett fram till denna 
slutsats kunde säkert avsevärt ha förkortats 
om man hade kunnat utgå från en be-
skrivning av ja- /nej-verbens innehållsmässiga 
strukturering. Troligen skulle en analys i 
semantiska faktorer vid dessa verb kunna 
drivas ganska långt, eftersom verben i så 
stor utsträckning beskriver attityder och de 
teoretiskt tänkbara attityderna måste vara 
rätt begränsade. Följande uppdelning kunde 
föra åtminstone en bit på väg. 

En primär uppdelning kan vara den i 
laddade och oladdade verb. De helt olad-
dade, neutrala verben bär alltså uteslutande 
fram faktorn ja eller nej. De laddade bär 
dessutom fram ett engagemang, som kan vara 
både positivt och negativt. Det normala 
är naturligtvis att ja-verben bär fram ett 
positivt engagemang, nej-verben ett negativt. 
1 sådana fall kan den positiva, resp. nega-
tiva faktorn betraktas som redundant; den 
behöver inte tas med i beskrivningen. De 
fall där laddningens art måste anges torde 
utgöras av de verb som uttrycker ett mot-
villigt ja: gå med på, medge, erkänna. 1 
andra fall kan en negativ laddning i ja-
verben ge en avsedd komisk effekt: han 
intygade att Svensson var en skurk. 

Den vidare uppdelningen möter större svå-
righeter. 1 princip bör man dock kunna 
skilja mellan ett sakligt och ett personligt 
engagemang. Det sakliga engagemanget ute-
sluter inte talaren men det skjuter honom 
i bakgrunden. Bra exempel är förneka jäm-
fört med neka, intyga jämfört med försäkra. 
Om det personliga engagemanget framträ-
der bör det kunna yttra sig dels gentemot 
själva utsagan, dels gentemot den som gör 
utsagan. För egen del upplever jag t. ex. 
erkänna som negativt laddat huvudsakligen 
emot utsagan, medge huvudsakligen emot 
den som gjort den. Hålla med om och lova 
anger att engagemanget huvudsakligen rik-
tar sig till den som talat, vid försäkra går 
det mera till det sagda. Det ligger i sakens 
natur att olika arter av personligt engage-
mang inte strikt kan hållas isär utan att 
man ofta måste räkna med ett både - och. 

En analys av detta slag kunde lätt komplet-
teras med de uppgifter som för Lars Gustafs-
son är de väsentliga. jag har hittills följt 
hans termer men eftersom vad han kallar 
påstående också kan vändas i fråga och 
termen även i andra fall kan vara olämplig, 

se ovan, så skulle jag föredra att skilja mel-
lan beskrivande och handlingsinriktade ut-
sagor. De förra har formen av påstående 
eller fråga, de senare är formade - eller i 
varje fall tänkta - som fråga eller upp-
maning. 1 fråga om de beskrivande verben 
måste man vid enstaka verb gör en ytter-
ligare indelning i konstaterande och värde-
rande utsagor. Man bekräftar ett faktum 
och inte en värdering. A andra sidan in-
stämmer man i en värdering, inte i ett fak-
tum. 

Man skulle med denna metod ganska 
långt kunna formalisera betydelsestrukturen 
hos ja- /nej-verben. Det är naturligtvis möj-
ligt att man i analysen mera konsekvent 
kunde observera ytterligare någon faktor. 
Vid neka har jag ju själv pekat på be-
skrivarattityden som en ganska viktig be-
tvdelsefaktor. Den spelar möjligen en roll 
också i andra fall. Gå med på uttrycker 
kanske t. ex. en mera positiv beskrivarattityd 
än medge. Om faktorn skall vara med eller 
ej blir närmast beroende av dess frekvens 
och därmed av dess betydelse för materialet 
i stort. En sådan formaliserad beskrivning 
av innehållsstrukturen torde under alla för-
hållanden inte kunna göras helt fullständig 
om den skall bevara sin överskådlighet. Den 
behöver kompletteras med uppgifter om stil, 
konstruktioner och ibland även situationer 
där orden förekommer. 

Trots sina begränsningar torde en sådan 
systematisk översikt över ett betydelsefält 
vara till väsentlig hjälp för språkvården då 
det gäller att avgöra lämpligheten eller 
olämpligheten av vissa differentieringar. Man 
skulle t. ex. beträffande gå med på konsta-
tera att det innehåller samma attitydfaktorer 
både som beskrivande och som handlings-
inriktat verb och att överlappningen i syste-
men på den punkten följaktligen är förklar-
lig. Vi kunde emellertid samtidigt konstatera 
att vi har flera andra beskrivande verb som 
är negativt laddade på samma sätt som 
gå med på. Språket skulle således inte göra 
någon stor förlust om det försvann som be-
skrivningsverb; det har en viktigare funk-
tion som handlingsinriktat verb. Ä andra 
sidan kan det inte vara språkvårdens uppgift 
att förmena någon att uttrycka sig med den 
maximala precision som Lars Gustafsson 
eftersträvar. Verbet bör alltså ha möjlighet 
att hävda sig i språket så gott det kan. 

Det har redan framgått av det föregående 
att möjligheten till maximal precision också 
kan åberopas som skäl till att man låter 
neka leva kvar vid sidan av vägra. Båda är 
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personligt engagerade men neka fixerar rela-
tionen till den som talat, vägra till det som 
sagts. Med detta kortfattade konstaterande 
är kanske trots allt problemet neka - vägra 
inte helt slutbehandlat från språkvårdens 
sida. Frågan är inte bara om verben fyller 
en funktion utan om de utnyttjas så ratio-
nellt som möjligt. 1 det avseendet kan man 
åtminstone komma med ett önskemål. 

Vad vi saknar på de handlingsinriktade 
verbens nej-sida är ett verb utan personligt 
engagemang, en motsvarighet till ja-sidans 
sarntycka. 1 det avseendet är båda verben 
olämpliga. Vare sig vi nekar att komma eller 
vägrar att komma så stöter vi oss med någon. 
Även om nej-verben gärna får en sådan 
emotionell färgning, kan det inte vara lyck-
ligt att man i de internationella förhand-
lingarnas tid inte skall kunna registrera ett 
nej-sägande på ett mera opersonligt sätt. 
Omskrivningar som avslå erbjudandet, för-
kasta förslaget försöker göra beskrivningen 
neutral men de kan knappast kallas eleganta. 
Åtminstone förkasta har dessutom rätt starka 
emotiva konnotationer som nog inte helt för-
svinner ens i neutralt sammanhang. 

Behovet av ett verb av denna typ fram-
träder i att man (i allt större utsträckning?) 
använder säga nej som handlingsinriktat 
verb med rätt neutral funktion. Antagligen 
känns för många denna användning 
som stilistiskt mindre tillfredsställande i 
seriösa sammanhang. Om något av ver-
ben neka och vägra fakultativt avemo-
tionaliserades skulle det antagligen gö-
ra bättre tjänst än nu. Vilket av verben 
skulle villigast följa med i en sådan process? 
Om man som jag gjort sätter upp motsats-
paren lova:neka och samtycka:vägra borde 
svaret vara givet. Vägra borde kunna ta 
ställning lika emotionsfritt som samtycka. 

Tyvärr invänder min egen språkkänsla att 
vägra ligger rätt långt från den opersonliga 
beskrivningen. Som nämnts används det 
dock som mera formalistiskt verb och före-
kommer således i beskrivningar som är av-
sedda att vara neutrala. Om vi slapp att 
möta ordet i framställningar som har att 
göra med kalla krig på skilda nivåer, skulle 
det sannolikt lätt kunna användas helt neu-
tralt. 

Men om det skulle visa sig att vägra 
blivit alltför nedsmittat av de förvecklingar 
som det fått beskriva är det inte uteslutet att 
neka i stället kunde utvecklas att bli det 
mera oengagerade ordet. Konnotationerna 
kunde leda i rätt riktning. 1 storpolitiska 
sammanhang upplever vi det kanske som  

något mindre hotfullt att mötas av en person 
som säger nej till en annan än att ställas 
inför ett i förhållande till saken starkt enga-
gerat obevekligt nej. 

Präst som nekade viga frånskild är kanske 
när allt kommer omkring vad det språkliga 
beträffar mera värd vår tacksamhet än vårt 
raseri. Han har hjälpt till att bevara åt oss 
ett uttrycksmedel som just i dag kanske ter 
sig mindre nödvändigt men i morgon möj-
ligen kan bli oss en hjälp att komma fram 
till en mindre emotionsfylld verklighetsorien-
tering. 

Lagspråk 

Av C. G. Hellquist 

Denna artikel är ett föredrag av justitie-
rådet C. G. Hellquist vid språkvårds-
nämndens årsmöte den 3 april 1967. 

När man talar om svenskt lagspråk tänker 
man väl närmast på språket och stilen i för-
fattningar som har kommit till genom sam-
fällda beslut av kung och riksdag. Det är 
alltså både sådana författningar som enligt 
regeringsformen skall ha beteckningen lag 
och sådana som enligt nutida praxis kallas 
förordning. Jämte lagar och förordningar 
har vi en stor mängd administrativa författ-
ningar, som kallas kungörelser, stadgar, reg-
lementen och instruktioner. Denna distink-
tion har sin statsrättsliga betydelse. Om det 
finns någon språklig och stilistisk skillnad är 
det huvudsakligen en valörskillnad. Alla slag 
av författningar har ju det gemensamt att de 
innehåller rättsbud, dvs, regler om hur en-
skilda eller myndigheter bör eller skall bete 
sig i olika situationer, om deras rättigheter 
och skyldigheter, om följderna av att de inte 
rättar sig efter givna normer, om hur all-
männa och enskilda institutioner och orga-
nisationer skall vara inrättade osv. En för-
fattning resonerar inte, den motiverar ingen-
ting. Den kan ge definitioner, men det vä-
sentliga är påbud: så skall det vara eller 
så får man göra eller inte göra, om den 
eller de förutsättningarna föreligger. En för-
fattning skall kort och tydligt meddela de 
föreskrifter som har blivit resultatet av rätts- 

9 



och allmänpolitiska överväganden och utred-
ningar. Det är ofrånkomligt att språket i alla 
slag av författningar måste visa drag som 
framför allt stilistiskt skiljer det från annat 
skriftspråk. Det är en sak att skriva lagtext, 
en annan att skriva motiven till den. Båda 
uppgifterna kan vara besvärliga, men den 
förra, att skriva en god lagtext, är nog den 
svåraste. Det kan ta längre tid att ge en 
enda paragraf det rätta innehållet i god form 
och stil än att skriva många sidor motiv. 
Ofta citerat är Gustaf Cronhielms yttrande 
om stora lagkommissionens arbete med för-
slaget till 1734 års lag. Han sade, att fastän 
verket inte var stort och vidlyftigt utan litet 
och kort, »så är dock kortheten just det, som 
särdeles har förorsakat möda och omhugsan-
dc, ja så, att man ofta har måst använda 
några timmars tid till att påfinna ett enda 
laggillt och lämpeligt ord». Ja, ordvalet är 
en viktig del av lagskrivarens arbete, men 
inte mindre viktig är ordföljd och satsfog-
ning. Man kan aldrig anse att en lag - 
även om den har andra förtjänster - är en 
god lag om inte språket har rytm och spänst. 
Lagen skall kunna läsas högt utan svårighet, 
hur invecklat det ämne än är, som den be-
handlar. Detta är inte ett estetiskt krav för 
estetikens egen skull, det är förutsättningen 
för att lagen skall bli så lättillgänglig som 
ämnet över huvud taget medger. jag tror att 
det 	frånsett dispositionen - är konstruk- 
tionen av lagreglerna som är den viktigaste 
uppgiften för en lagskrivare, när han skall 
ge form åt ett stadgande. Ordvalet blir ofta 
en konsekvens av konstruktionen. Men där-
för är det inte säkert att de rätta orden kom-
mer av sig själva, enligt Cato maiors sats 
»Rem tene, verba sequentur». De kan dröja 
timmar, som för Cronhielm, men också läng-
re; ibland kommer de kanske inte alls. Vi har 
lagar med en mycker god språklig dräkt, det 
finns de som är medelmåttiga, och även så-
dana som är undermåliga. Det måste nog 
tyvärr bli så i en tid då många stora lag-
stiftningsfrågor skall lösas varje år, ofta på 
kort tid. Goda jurister saknas inte, men en 
god jurist är inte alltid en god stilist. 

Traditionen från stora lagkommissionen och 
1734 års lag har varit levande och är det 
ännu hos dem som haft eller har att, i lag-
beredningar och kommittér, förnya och kom-
plettera den gamla lagen efter nutida för-
hållanden. Det är denna centrala lagstift-
ning jag nu och i fortsättningen främst har 
i tankarna. 

Om 1734 års lag har sagts att den mången- 

städes är buren av poetisk flykt (B. Ekeberg 
SvJT 1934, s. 557). Ett gott bevis för att 
den inte står fjärran från poesins språk är ju 
att den inspirerade Tegnér till Vikingabalken 
i Fritiofs Saga: »Ej må tältas å skepp, ej 
må sovas i hus - - - Nu syns vikinga-
skepp, då är äntring och strid». 

En nutida lag lär inte inspirera någon 
skald. Redan 1811 års lagkommitté hade i 
sitt förslag till allmän civillag måst offra 
åtskilligt av den gamla lagens korthet och 
märgfullhet för ett fylligare innehåll. För-
slaget har ändå, av senare bedömare, be-
tecknats som språkligt mönstergillt i den 
gamla lagens efterföljd (E. Marks von Wiir-
temberg i Minnesskrift ägnad 1734 års lag, 
1934, s. 159, och SvJT 1934, s. 543). För-
slaget blev visserligen aldrig i sin helhet 
upphöjt till lag men har ändå haft ett myc-
ket stort inflytande på senare lagstiftning. 
Det främsta namnet bakom verket är Johan 
Gabriel Richert. 	1864 års straffiag där- 
emot, som i huvudsak bygger på lagkommit-
téns förslag till kriminallag 1832, har fått ett 
sämre betyg. Elias Wessén skriver i Svenskt 
lagspråk (1965, s. 46), att strafflagen »har 
en tung och komplicerad meningsbyggnad, 
där korta tankeled har blivit sammanflätade 
med varandra, vilket ger en ojämn, stac- 
katoartad rytm». 	Man frågar sig vad 
orsaken kan vara till en sådan kvalitetsskill-
nad mellan lagverken. Det finns kanske mer 
än en förklaring. Men när man upptäcker att 
Richert aldrig deltog i arbetet på det grund-
läggande förslaget, 1832 års, frestas man 
att däri se huvudorsaken. Man har i så fall 
en utmärkt illustration till vad det betyder 
för resultatet av ett lagstiftningsarbete, att 
det ligger i händerna på personer, som utom 
allmän begåvning och juridisk skicklighet, 
har ett väl utvecklat sinne för språk och stil. 

Det har, som jag redan antytt, också i vår 
tid skrivits både goda och mindre goda lagar. 
De bästa finner man på de centrala lagstift-
ningsområdena, de sämre rör sig vanligen 
på områden av mera speciell eller teknisk 
art. Till de senare får man räkna lagen om 
delning av jord å landet 1926 och lagen om 
aktiebolag 1944. 

Jorddelningslagen fick en temperaments-
full avbasning av Birger Wedberg i hans 
skrift Lagstil (1928). Han citerar bl. a. 
fjärde, numera femte, stycket i 8 kap. 1 : 

Ägoutbyte må äga rum jämväl på det 
sätt att vederlag för äga, som lägges från 
ett skifteslag till annat, tages från ett 
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tredje skifteslag, samt gottgörelse beredes 
detta av jord hörande till det skifteslag, 
till vilket förstnämnda äga lägges. 

Wedberg kommenterar: 

Sammanställningen »ägoutbyte må äga» 
är redan i och för sig stötande, den 
förvärras av det följande »vederlag för 
äga», och man blir helt förbryllad då man 
till slut får läsa om »förstnämnda äga», 
oaktat man förut icke sett mer än ett 
substantiviskt »äga». 

Aktiebolagsiagen har klandrats för alltför 
stor vidlyftighet och detaljrikedom, också 
för språkliga fel och över huvud för svår-
tillgänglighet. 

Jorddelningslagen skall i första hand till-
lämpas av lantmätarna, och de kan förmodas 
ha lärt sig den under studietiden och vara i 
stånd att upplysa jordägarna om vad de 
krångliga bestämmelserna betyder. Värre är 
det med aktiebolagslagen. Den skall kunna 
läsas av många tusen bolagsmän runt om i 
landet. Ämnet är inte direkt enkelt men 
alls inte svårare än att man skulle kunna 
åstadkomma en text som är tillgänglig åt-
minstone för dem som själva är engagerade 
i bolagsverksamhet. Redan 1960 tillsattes en 
kommitté för att utarbeta en ny lag, och man 
får hoppas på bättre resultat denna gången. 

Jag skall nu försöka leta fram några karak-
teristiska drag i lagar, som har anseende 
för att vara goda lagar i språkligt 
avseende. Detta närmast för att ge en 
föreställning om hur lagspråket har för-
ändrats under de senaste decennierna, 
men också för att få en utgångspunkt för 
några funderingar om den nu pågående me-
ra radikala moderniseringen av lagspråket. 
En sådan modernisering kommer till synes 
bl. a. i ett förslag till ny jordabalk. Delar av 
förslaget remitterades till lagrådet förra året. 

Under 1930-talet skrev processlagbered-
ningen sitt förslag till ny rättegångsbalk. 
Det publicerades 1938 och blev efter få 
ändringar lag 1942. Ingen annan modern 
lag har tilldragit sig så stort intresse, även 
från rent språkliga synpunkter, eller mött så 
mycket erkännande. För att bara nämna 
ett exempel skrev Nils Alexanderson, själv en 
känd processualist och stilist, att »den nya 
rättegångsbalken i fråga om uppställningens 
klarhet samt lagbudens enkla och lättillgäng-
liga form svårligen kan betecknas med annat 
ord än mönstergill» (SvJT 1948, s. 5). 

Rättegångsbalken består av 59 korta ka-
pitel, vart och ett delat i påfallande korta 
paragrafer, inte sällan på bara en eller två 
rader. Det är sällsynt att en paragraf har 
mer än tre stycken. Varje mening för sig 
är likaledes kort och enkelt byggd, med 
enklaste möjliga ordval, och detta även när 
den ger regler av intrikat natur. 

Ser man närmare på den språkliga for-
men, finner man åtskilligt av de gamla 
traditionella dragen. Frågeformade kondi-
tionala försatser är inte ovanliga, inte heller 
eftersatser, lagbud, med predikatet i »bju-
dande» presens konjunktiv. T. ex. (10: 21): 
»Hava i lag eller författning givits avvikande 
bestämmelser om laga domstol, vare de gäl-
lande». Utom vare förekommer i sådana 
eftersatser allmänt äge. 1 samma form finns 
också andra verb, t. ex. förordne (15: 7). 
Också fristående lagbud kan ha verbet i 
konjunktiv, t. ex. (16: 1 ) : »1 häradsrätt säge 
ordföranden först sin mening och inhämte 
därefter nämndens.» -. - »Envar angive 
de skäl, varå han grundar sin mening.» 
Men för att undvika enformighet har man i 
ett annat stycke av samma paragraf skrivit: 
»'\Tid omröstning i rådhusrätt så ock i över-
rätt skall den yngste i rätten först yttra sig». 

Må används omväxlande med äge, t. ex. 
»Överlåter käranden det, varom tvistas, å 
annan, må denne» etc. (13: 7), men »Part 
äge vid utförande av sin talan anlita bi-
träde.» (12: 22). Förbud uttrycks med må 
ej eller Ej må (ex. 12: 2). 

Prepositionerna å och på används om-
växlande, men tydligen med urskillning. Ex. 
(17: 2): »Dom skall, om huvudförhandling 
vid rätten ägt rum, grundas å vad vid för-
handlingen förekommit.» Men (1: 1): »All-
män underrätt är på landet och i stad, som 
lsör till domsaga, häradsrätt samt i annan 
stad rådhusrätt.» Däremot (1:4): »syn å 
stället». 

1 fråga om ordföljden följer RB inte de 
gamla mönstren på samma sätt som be-
träffande vissa ordformer, den stämmer mer 
med nutida vårdat skriftspråk. Finner man 
någon gång en ålderdomligare ordfogning, 
har den säkerligen kommit till för rytmens 
skull och för att betoningen skall falla på de 
viktigaste orden i meningen. Jfr den nyss 
citerade punkten i 17: 2 »Dom skall» etc. 
Där är det nog fråga om rytmen och önskan 
att få fram ordet dom i betonad ställning. 
När det i 12: 9 heter »Skriftlig fullmakt 
skall företes i huvudskrift, när ombudet 
första gången vid rätten för talan i målet» 
i stället för »första gången för talan i målet 
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vid rätten», så är det uppenbarligen för att 
tonvikten skall ligga på »för talan i målet» 
och inte på »vid rätten». 

Det är inte troligt att de som skrev RB 
på allvar övervägde att överge t. ex. de 
bjudande konjunktiverna, som väl är det 
som nu verkar mest ålderdomligt. Det är 
intressant att se, att när Åke Hassler, profes-
sor i processrätt, i en uppsats om förslaget 
till RB (SvJT 1940, s. 153) skrev att språket 
någon gång syntes »väl arkaiskt», så var 
hans enda exempel ordet missräkning, som 
förekommer på två ställen (17: 15, 30: 13). 
Ordet kunde inte gärna bibehållas, ansåg 
han, ty det betyder numera besvikelse och 
inte felräkning. Ordet fick emellertid stå 
kvar, liksom det står kvar i utsökningslagen 
(UL 47 §, och i UP 10 § 5: »Missräkning 
är ingen betalning»). Det tycks alltså ännu 
1940 ha ansetts fullt i sin ordning att bevara 
de bjudande konjunktiverna. Man ansåg 
dem inte urmodiga och räknade inte med 
att de kunde försvåra läsningen. 

Den balk som promulgerades närmast 
efter RB, nämligen föräldrabalken 1949, 
innebar kodifiering av flera lagar från tiden 
1917-1924. Språkligt framträder FB som 
en enhetlig lag. Den har kvar bjudande 
konjunktiver, främst äge, vare, give men 
också upphöre och varde. Men dessa kon-
junktiver är nu inte alls så vanliga som för-
ut. 

Men i ärvdabalken 1958 är konjunk-
tiverna försvunna, om man bortser från att 
den gamla frasen »samma lag vare» har 
bibehållits på några ställen. Därmed hade 
dessa lagskrivarnas gamla trotjänare för-
klarats olämpliga för fortsatt tjänst. 

Brottsbalken är den senaste av de nu 
gällande balkarna. Den utfärdades i slutet 
av 1962. Den har kommit till efter förslag 
från två kommittéer, straffrättskommittén 
och strafflagberedningen. Arbetet påbörja-
des redan på 1930-talet. Det slutliga för-
slaget till brottsbalk förelåg 1958 efter bear-
betning i justitiedepartementet av kommitté-
förslagen. Bearbetningen gällde även språket. 
Ännu i straffrättskommitténs förslag 1953 
förekom varde och kanske någon annan kon-
junktiv av den typen. Men de är nu borta. 
Såvida man inte skall räkna hit det speciellt 
straffrättsliga dömes, t. ex. »Den som berövar 
annan livet, dömes för mord till fängelse i 
tio år eller på livstid» (BrB 3: 1). 1 1864 
års straffiag hette det straffes, vare straffet, 
miste livet. 1 stället för det vanliga »Den 
som -. - -, dömes» använder BrB i stor 
utsträckning, liksom strafflagen gjorde, den  

s. k. opersonliga konstruktionen av typen 
»Rubbar man olovligen annans besittning 
för att själv taga sig rätt, dömes för själv-
täkt» etc. och »Är brottet grovt, dömes till 
fängelse». Eftersom BrB till största delen be-
står av sådana straffbud, har man på detta 
sätt fått möjlighet till variation, korthet och 
mjukhet, som man gått miste om i de 
civilrättsliga balkarna genom att bannlysa 
de bjudande konjunktiverna. Wessén säger, 
när han jämför BrB med SL, att BrB har 
en »mera glidande, lugn och bunden stil». 
Till det goda intrycket av brottsbalkens språk 
bidrar, tycker jag, också i viss mån den oper-
sonliga konstruktionen och det enkla ordet 
dömes. 

Efter BrB skall vi få en ny jordabalk. 
Ett förslag har, som jag redan sagt, remitte-
rats till lagrådet. Det är närmast grundat på 
lagberedningens förslag 1960 och ett på vissa 
punkter reviderat förslag 1963. Vad som ge-
nast faller i ögonen är, att det remitterade 
förslaget, departementsförslagct, är ett i 
jämförelse med 1960 års i språkligt avseende 
betydligt förändrat förslag. Det finns knap-
past en enda paragraf som är sig helt lik. 
Man ser överallt spåren av en hård penna, 
som har strukit vad som fanns kvar i 1960 
års förslag av den traditionella lagstilens 
speciella uttrycksmedel. Det gäller framför 
allt konjunktiverna. Ordet må finns inte 
längre. 11960 års förslag hette det: säljaren 
äge häva, vare köpet ogiltigt, säljaren stånde 
faran, njute avdrag osv. 1 samma förslag 
användes må på vedertaget sätt: såsom köpe-
vittne må anlitas, köpet må dock ej hävas 
osv. 1 departementsförslaget heter det äger 
häva, äger göra avdrag, är ogiltigt, står 
faran. 1 stället för må och må ej heter det 
äger och äger icke. Äger förekommer också 
vid omskrivning av uttryck sådana som 
njute avdrag. Eftersom äger nu har fått er-
sätta både äge och må och dessutom använts 
vid omskrivning av andra uttryck så har 
det blivit ganska tätt med äger i vissa kapi-
tel. För att variera har man därför ibland 
tillgripit den radikala utvägen att införa 
ett aJldeles nytt ord i lagspråket nämligen får. 
När det t. ex. hos lagberedningen (4: 12) 
i ett stycke på fem rader står ett äge, ett må 
och ett annan uttryck, skulle det nu ha 
blivit tre äger. Men då har man ryggat och i 
stället för det tredje äger skrivit får. En 
punkt i detta stycke (4: 12 st. 1 p. 2) lydde 
hos lagberedningen: »Är skadan av ringa 
betydelse må dock köpet ej hävas, med 
mindre säljaren förfarit svikligen». Departe-
mentet skriver: »Om skadan är av ringa be- 
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tydelse, får köpet hävas endast om säljaren 
förfarit svikligt». Detta är ett exempel på an-
vändningen av ordet får. Det är också exem-
pel på att man nu underkänner med mindre 
(i betydelsen såvida icke). Vad som dess-
utom frapperar i detta stycke är att man har 
ersatt lagberedningens inledande frågeställda 
konditionala bisats med en om-sats, trots att 
man därigenom har fått två om-satser i den 
korta meningen. Orsaken är inte alldeles 
klar, men den ligger tydligen inte i någon 
principiell motvilja mot frågeformade vill-
korsbisatser. Ty sådana förekommer allmänt 
i hela förslaget, omväxlande med om-satser. 

Departementets rent språkliga ändringar 
i lagberedningens förslag består, som redan 
framgått, i att enstaka ord eller ordgrupper 
har ersatts av andra. Ytterligare kan näm-
nas, att ännu har ändrats till fortfarande, 
ock till dessutom eller i stället, penningar 
till pengar, märklig kostnad till betydande 
kostnad. Ordföljden har ofta ändrats, som i 
denna mening (4: 13): Lagberedningen: 
»Vägrar säljaren utan skäl att i rätt tid 
avträda fastigheten,» etc. Här har departe-
mentet flyttat i rätt tid till slutet av satsen: 
»Vägrar säljaren utan skäl att avträda fas-
tigheten i rätt tid, - - -». 

Man kan inte ta miste på att det ligger 
ett mycket omfattande arbete och en mål-
medveten vilja bakom nyredigeringen. Viljan 
har varit inriktad på att få till stånd en 
lag med ny stil, ny både i ordval, ordformer 
och syntax. Den har velat eliminera vissa 
ålderdomliga drag i den traditionella lag-
stilen, närma den till sakprosan och göra 
den ledigare. Man har otvivelaktigt lyckats 
med att genomföra en annorlunda stil, den 
bryter mot vad vi är vana vid. Men inom 
sin egen ram är den konsekvent och fri 
från stilbrytningar. Möjligen skulle man som 
stilbrott vilja anse att verbens pluralformer 
har bibehållits. Med det relativt vardagliga 
skrivsätt som använts skulle det ha varit 
naturligast att ha verben i singularis. Men 
de ställen där verb har pluralt subjekt är 
mycket få, bara några tiotal i hela förslaget, 
och frågan blir därför av underordnad bety-
delse i detta sammanhanget. 

För att kunna bedöma förslaget från språk-
liga synpunkter ville man gärna ha ett nå-
gorlunda preciserat besked om vart man har 
syftat, vilket mål man har ställt för bearbet-
ningen. 1 den PM från statsrådsberedningen, 
som har titeln »Språket i lagar och andra 
författningar» och som är daterat den 25 
januari i år, finner man dessa uttalanden 
(s. 3-4): 

Om språket i lagar och andra författ-
ningar - liksom hela det officiella språket 
- så långt möjligt närrnas till den nutida 
svenska sakprosan, blir texterna mera be-
gripliga för allmänheten, utan att de där-
för behöver förlora något i klarhet och 
uttrycksfullhet. Närmandet till sakprosan 
kan ske genom att man även i lagstilen 
i stort sett använder sakprosans ordfor-
mer, dess ordförråd, dess sats- och me-
ningsbyggnad. 1 stilistiskt avseende kan 
författningsspråket aldrig bli helt enhet-
ligt. - - - Självfallet bör man - - - 
sträva efter att uttrycka även invecklade 
sammanhang i en klar och lättförståelig 
språklig form. Det är således inte någon 
ursäkt för ett krångligt skrivsätt, att rna-
terian är invecklad. Inte minst på områ-
den där folk i allmänhet måste kunna 
tolka författningstext får höga krav ställas 
på att stilen är enkel och lättfattlig. Detta 
gäller t. ex. skattelagstiftningen. 

Texten skall alltså vara »begriplig för 
allmänheten», och »folk i allmänhet måste 
kunna tolka författningstext». Jag känner 
mig lite tveksam inför dessa uttalanden. 
Visst skall man försöka göra lagtext så enkel 
och lättläst som möjligt. Men kan man 
verkligen räkna med att »folk i allmänhet» 
skall begripa den, kunna »tolka» den, rent 
av »måste» kunna tolka den? Jag undrar om 
inte promemorians författare, om man tar 
dem efter orden, har syftat till något som i 
vår tid är svårt för att inte säga omöjligt 
att realisera på de allra flesta områden där 
lagstiftningen rör sig. Folk i allmänhet har 
aldrig läst en lagtext eller ens försökt att 
göra det. Man går till en advokat eller en 
deklarationsbyrå. Alla domare har klart för 
sig att de inte kan döma enbart på lagtext, 
de måste ha hjälp av förarbeten, kommenta-
rer och vetenskapliga arbeten. 1 januarihäftet 
av Svensk Juristtidning (s. 44) finns en 
anmälan av ny skattelitteratur. Den är skri-
ven av professorn i finansrätt Leif Mutén. 
Han nämner bl. a. en nyutkommen upplaga 
av en kommentar till 1941 års arvsskattelag 
och han slutar med dessa ord: »Det är vid 
det här laget svårt att förstå hur vi kunde 
klara oss innan den boken fanns.» En pro-
fessor erkänner alltså sin hjälplöshet inför 
en lagtext, en text som t. o. m. rör hans 
eget ämne. Så långt har vi faktiskt kommit 
i komplikation inom stora delar av lagstift-
ningen. Det ser ut som en ödets ironi, att 
den kanske allra mest komplicerade lag-
stiftningen är den som i eminent grad 
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berör praktiskt taget alla människor här i 
landet, skattelagstiftningen. 

Det är naturligtvis i mycket en smakfråga 
hur långt man bör gå, när man skall anpassa 
lagstilen efter språkbruket i närstående stil-
arter. Men om man, som jag, betvivlar att 
man genom stiländring kan nämnvärt hjälpa 
den stora allmänheten att förstå en lag, så 
kan man också göra gällande att det finns 
skäl att gå försiktigt fram, att inte alltför 
bryskt bryta mot traditionen. För det första 
förlorar man ju en hel del uttrycksmedel 
genom en modernisering av det slag som vi 
nu sett exempel på. Språket blir fattigare, 
enformigare, tråkigare än det enligt sakens 
natur behövde vara. För det andra kan en 
ändring i fråga om ordval, ordföljd och 
satsfogning vara till olägenhet för dem 
som skall tillämpa lagarna, på så sätt att 
de måste fundera över om det är någon 
saklig skillnad mellan nya ord och fraser, 
och motsvarande äldre. 

jag har nu talat om promemorian som om 
den skulle innehålla motiveringen för språ-
ket i jordabalksförslaget. Det är kanske inte 
helt riktigt. Det finns visserligen ett tydligt 
sammanhang mellan PM och förslaget, men 
man lägger också märke till att PM intar 
en mer moderat ståndpunkt än förslaget på 
vissa punkter, som jag skall nämna senare. 

Man kan fråga sig om det möjligen 
också ligger någon annan tanke bakom 
jordabalksförslaget än den som berörts i 
promemorian. För åtta år sedan höll Björn 
Kjellin ett föredrag här i nämnden med 
titeln »Kan våra myndigheters språk moder-
niseras?» (nr 22 i nämndens skriftserie). 
Kjellin, och väl de flesta med honom, anser 
att myndigheternas språk bör moderniseras 
och förbättras. Men hur skall det gå till, 
fi'ågade Kjellin. Myndigheterna är tradi-
tionsbundna, det går långsamt att ändra 
något. Det hjälper föga att utarbeta anvis-
ningar i språkfrågor, de följs inte. Språk-
forskarnas lärdomar blir kanske lästa, men 
man fortsätter ändå att skriva som förut. 
Detta konstaterade Kjellin resignerat. Han 
trodde sig emellertid ha funnit ett universal-
medel att bota det onda. Han sade: 

Vägen att inverka på myndigheternas 
språk måste vara att börja från toppen. 
Det gäller att språkligt förbättra sådant 
som upprepas ofta och i många samman-
hang och som därför är stilbildande. Sär-
skilt viktigt är att beakta hur lagtexter och 
andra författningstexter inverkar på myn-
digheternas språk. När det alltså i diskus- 

sionen sägs att man visst kan fortsätta att 
reformera myndigheternas språk men inte 
bör röra vid författningsspråket utan 
spara dess ålderdomliga prägel till sist, 
så är detta enligt min mening ett bakvänt 
resonemang. Det är just författningssprå-
ket som är det viktigaste stilbildande ele-
mentet i kanslispråket. 

Det har hänt en del sedan Kjellin höll 
sitt föredrag. 1 statsrådsberedningen utarbe-
tades 1963 en PM med regler om språket i 
propositioner till riksdagen. En ny upplaga 
kom 1965, omarbetad och utvidgad i samråd 
med institutet för svensk språkvård. Och 
nu i år kom denna PM om lag- och för-
fattningsspråket, också den gjord i samråd 
med institutet. 

Det är tydligt att propositionerna de sista 
åren har en annan språkdräkt än tidigare. 
Det är en god sak, men inte förvånande 
eftersom man ju i Kungl. Maj:ts kansli kan 
övervaka att anvisningarna följs. Men hur 
långt sträcker sig promemoriornas inflytande 
utanför kansliet? Man ser ju alltjämt, nästan 
dagligen, avskräckande prov på ämbetsver-
kens och deras tjänstemäns försyndelser mot 
elementära normer för riktig svenska. Man 
behöver inte gå längre tillbaka i Erik Wel-
landers skräckkabinett än till språkspalten i 
Svenska Dagbladet den 20 mars i år för 
att finna ett par praktexempel på dåligt 
språk, denna gång hämtade från Skolöver-
styrelsen. Man kan verkligen ha skäl att 
känna sig bekymrad. 

Vi har ju en kritiker och läromästare här 
i landet, som säkerligen inget annat land har 
motsvarighet till. Det är snart 30 år sedan 
Riktig svenska kom ut och 17 år sedan Kom-
mittésvesiska kom ut. Dessa verk, liksom allt 
annat som Wellander har skrivit till väg-
ledning för myndigheter och andra, har haft 
en ofantlig betydelse. Alla domstolar som 
jag känner till har skaffat sig dem, och 
min erfarenhet är att de är mycket och tack-
samt lästa av domstolarnas jurister och även 
av språkintresserade personer långt utanför 
den kretsen. Det måste emellertid gå en 
gräns någonstans, bortom vilken mottaglig-
heten för Wellanders lärdomar saknas. Kan 
det möjligen vara så, att det är svårt för de 
flesta att utan ordentlig utbildning och trä-
ning lära sig behärska den speciellt sakliga 
sakprosa som det officiella språket är? Den 
som t. ex. efter studentexamen studerar icke-
språkliga ämnen vid universitet har ingen 
sådan utbildning och han blir, när han får en 
tjänst i ett verk, ställd inför uppgiften att 
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sätta upp en promemoria eller ett utlåtande. 
Det blir ofta ett pekoral mer eller mindre, 
ur språklig synpunkt. Den som har studerat 
språk däremot har helt andra förutsättning-
ar. Och en domstolsjurist har fått en lång 
och grundlig träning, under stränga läro-
mästare, att sätta upp protokoll och förslag 
till domar. För honom är det inte så svårt 
att t. ex. som sekreterare i en kommitté 
skriva förslag till ett utlåtande på hyggligt 
kanslispråk. Är han osäker slår han upp 
Wellander. - Detta var alltså ett försök 
att förklara varför det kan vara en så på-
fallande skillnad i språklig kvalitet mellan 
olika kanslispråkliga alster. 

För att nu återgå till Kjellin så kan det 
nog påstås att han hade visst fog för sin 
uppfattning att man inte kommer så långt 
med anvisningar om hur tjänstemännen skall 
skriva i tjänsten. Men han var enligt min 
uppfattning väl optimistisk, när han i stället 
ville lita till lagspråket som stilbildande 
element i kanslispråket. Ser man tillbaka 
och försöker bedöma hur lagspråk och kansli-
språk förhållit sig till varandra, får man 
snarare intrycket att lagspråket har haft 
mycket ringa inflytande på kanslispråket, 
medan däremot kanslispråket har varit ett 
svårt hot mot lagspråket. Klyftan mellan 
lagspråk och kanslispråk har tidvis varit 
enorm. En utmärkt illustration till detta får 
man, om man jämför 1734 års lag med 
Kongi. Maj :ts och Riksens Cancellie Collegii 
företal till lagen och Konungens stadfästelse-
resolution 1736. De herrar som skrev dessa 
bombastiska aktstycken hade just inte tagit 
något intryck av lagens språk. 1811 års 
Iagkommitté lät sig inte påverkas av kansli-
språket, men sedan kom tider då dettas 
olater alltmer nästlade in sig i författningar-
na. Lagspråket var under en del av 1800-
talet allvarligt hotat, man kan rent av tala 
om perioder av förfall. 1 slutet av århundra-
det kom emellertid stora lagstiftningsarbeten 
i händerna på jurister som lyckades hejda 
och så småningom vända utvecklingen. Om 
man kan säga att Cronhielm och Richert 
under 1700-talet och förra delen av 1800-
talet räddade lagspråket undan den stora 
husen, kanslispråket, så kan man nog säga 
att en motsvarande bragd omkring sista 
sekelskiftet utfördes av de ledande männen 
i den tidens lagberedningar. Det största nam-
net var då Ivar Afzelius. 

Men var ser man något stilistiskt infly-
tande på kanslispråket från språket i dessa 
personers lagar? Naturligtvis i deras egna 
lagmotiv, och väl också i de propositioner 

som i Kungl. Maj :ts kansli vanligen skrevs 
av personer som hade medverkat i lagbe- 
redningarna. Men längre sträckte sig knap- 
past inflytandet. Myndigheterna i allmänhet 
och deras tjänstemän, alltså utanför departe- 
menten, var i stor utsträckning skäligen 
oberörda och är så än. - jag förnekar 
inte att lagarnas språk har verkningar utåt 
och nedåt. Begrepp och termer som lagarna 
innehåller måste naturligtvis användas av 
alla som skall kommentera dem eller lägga 
ut texten i anvisningar och tillämpningsföre-
skrifter m. m. Man kan ju kalla detta stil-
bildning, men det är i så fall en snäv 
betydelse av ordet och såvitt jag förstår be-
tydligt snävare än vad Kjellin avsåg. 

jag vill alltså sätta i fråga om författ-
ningsspråket verkligen har sådan betydelse 
för kanslispråkets stil, att det är befogat 
att åberopa den som motivering för lag-
språkets modernisering. Promemorian säger 
ingenting i den frågan. Men eftersom moti-
veringen har framförts här i nämnden och 
f. ö. också har berörts av statsrådet Sven-Eric 
Nilsson i en artikel i Språkvårds första häfte 
i år (s. 6), så har jag trott att det kunde 
vara av visst intresse att den blev belyst och 
diskuterad lite närmare. 

Statsrådsberedningens senaste PM har re-
ccnserats av Erik Wellander i Svenska Dag-
bladet under strecket den 8 februari. Vad 
Wellander där har sagt stämmer med min 
egen uppfattning, och jag kan också helt 
instämma i slutorden: »Arbetet kan varmt 
anbefallas våra myndigheters skribenter på 
alla nivåer till läsning och prövning», med 
tonvikt på prövning. 

1 PM (s. 28) sägs att avståndet mellan 
predikatets delar inte bör bli för stort. Det 
ges några exempel, det första tryckt i väns-
ter- och högerspalt lyder: 

Skriv inte: 
Han får ej heller av intagen mottaga 

annan gåva än sådan som saknar egent-
ligt ekonomiskt värde. 
Skriv hellre: 

Han får ej heller mottaga annan gåva 
av intagen än sådan som saknar egent-
ligt ekonomiskt värde. 

Wellander säger i recensionen att både 
innebörd och rytm förefaller tala för den 
förra versionen. Detta är en parallell till 
det exempel som jag hämtade ur jordabalks-
förslaget (4: 13), där lagberedningen hade 
skrivit »Vägrar säljaren att i rätt tid avträda 
fastigheten» och departementet hade flyttat 
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orden i rätt tid till slutet av meningen. Det 
är för mig en påtaglig försämring. Man har 
sänkt stilvärdet flera grader utan att vinna 
något alls i tydlighet. Kan det möjligen vara 
motiverat av Kjellins tes om lagspråkets stil-
bildande verkan? Jag skulle vilja hemställa, 
att man i en kommande upplaga av prome-
morian låter vänster- och högerspalterna 
byta plats i detta exempel. 

På tal om 1963 års förslag till Jordabaik 
påpekade jag att hjälpverbet må, som hade 
använts på sedvanligt sätt i lagberedningens 
förslag, hade helt försvunnit och ersatts med 
äger eller får. 1 PM (s. il) har man tagit 
upp må som exempel på föråldrade ord, 
som »vanligen eller ofta» (s. 10) kan ersättas 
med får, äger eller kan. Meningen angives 
vara den, att kansliskrivaren i regel skall an-
vända ord som står i vänsterspalten, alltså 
må, »endast när motsvarande ord i höger-
spalten (dvs, får, äger, kan) inte kan an-
vändas som fullgoda ersättningar». Må är 
således inte uttryckligen bannlyst. Men jor-
dabalksförslaget visar hur det blir i prak-
tiken. 

Jag tror för min del att vi alltjämt be-
höver må i det egentliga lagspråket, som er-
sättningsord till äger. Annars blir det för 
mycket äger. Om man som i JB måste tala 
om ägare och om att överlåtelse äger rum, 
blir det tråkiga sammanstötningar. Det har 
man råkat ut för i jordabalksförslaget (4: 31 
s. 10 i lagrådsremissen). Efter en mening som 
slutar med 'överlåtelsen ägde rum' kommer 
»Om villkoret enligt vad nu sagts ej gäller 
mot den nye ägaren, äger givaren i stället 
- 	-». Och om det dessutom skulle bli 
tal om äga i betydelsen jordäga, så kan man 
komma i ännu farligare grannskap till den 
paragrafen i jorddelningslagen som Wed-
berg på sin tid brännmärkte. - Ordet får, 
som i PM satts som första ersättningsord 
till må, passar i själva verket sällan som er-
sättningsord. Det är inte riktigt laggillt 
enligt min mening, och det ser f. ö. ut 
att ha varit en nödfallsutväg när det sattes 
in i jordabalksförslaget, att döma av den 
sparsamma förekomsten på andra ställen än 
sådana där anhopningen av äger blev alltför 
motbjudande. Får kan gå bra i författningar 
av lägre valör, som exemplet »Han får ej 

- - mottaga annan gåva», men i den 
centrala lagstiftningen hör det knappast 
hemma. 

Vad promemorian har att säga om verb-
formerna (s. 5) kan nog diskuteras från 
flera synpunkter. Någon mera entusiastisk 
uppslutning kring promemorians rekommen- 

dationer kan man knappast vänta. Men då 
det sägs att som supinum till ge bör formen 
givit användas, måste man dra en suck av 
lättnad och tacksamhet. Under de sista åren 
har man nämligen stött på och stött sig på 
ordet gett i åtskilliga författningar, även i 
lagar. Det har av många uppfattats som en 
svår stilbrytning, särskilt av dem som inte 
gärna, ens i talspråk, begagnar formen gett 
annat än i sådana uttryck som »gett sig iväg» 
och »gett sig fan på». Här tycks språkbruket 
vackla alldeles särskilt kraftigt. Erik Wel-
lander påpekar i recensionen den ständiga 
glidning som svenskan nu befinner sig i 
och som går så fort att man kan tala om den 
stilistiska rutschbanan. Man frågar sig om 
det är nödvändigt att lagspråket måste följa 
med, också om det finns ordformer och ord 
som fortfarande lever och inte ens kan sägas 
vara ålderdomliga. Jag tänker bl. a. på pro-
memorians rekommendation av ge i stället 
för giva. Jag sätter utan tvekan giva fram-
för ge. Kunde inte de båda formerna åt-
minstone ha jämställts! Ge kommer säkert i 
praktiken att dra med sig ange och inge, 
ord som man rent av har svårt att förstå 
när man ser dem i skrift, första intrycket är 
att de skall läsas med ängljud. Och när vi 
nu efter hand får allt fler stora samnordiska 
lagar, patentlag, aktiebolagslag m. m., borde 
man undvika onödiga olikheter också i språ-
ket. Danskan har inga kortformer av give 
annat än i vardagligt talspråk. En dansk 
skulle troligen bli ställd inför ange och inge. 
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