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Teknisk terminologi -en 
nationell eller internatio-
nell angelägenhet? 

Av Einar Selander 

'Hvorfor ikke holde op med at overstette 
fagord?' 

Denna fråga ställer civilingeniør Dagmar 
Tillisch i en artikel i den danska tidskriften 
Ingeniorens Ugeblad (7.7. 1967)1.  Författa-
ren är själv inte tveksam om svaret, hon 
formulerar tvärtom sin uppfattning ganska 
bestämt: 

»Med alt, hvad der sker af nyt rundt om 
på vor klode, vii det vre halsios gerning 
at forsoge på at skabe nye danske ord for 
hvert nyt begrep.» 
Det expressiva uttrycket 'halslos gerning', 

som det inte kan vara motiverat att söka 
översätta, har tillkommit närmast som en 
reaktion mot en dansk standard för EDB-
teruuiiologi, och författarens avsikt är up-
penbarligen att propagera för bibehållande 
(i danskan) av sådana termer som erhållit 
internationellt erkänd status. Bakom denna 
inställning skymtar en otålighet inför språk-
liga barriärer, välbekant för alla som syss-
lar med terminologi inom teknik och natur-
vetenskap. Ingenjörerna har sannolikt upp-
levt språkförbistringen mera påtagligt hin-
dersam än många andra yrkesgrupper i vå-
ra dagar. Detta har som bekant också lett 
till ansträngningar från fackets egna led 
att undanröja eller minska hindren. 1 vissa 
länder har särskilda tekniska terminologi-
rentraler skapats, och på det internationella 
planet har initiativ tagits för att främja 
tillkomsten av gemensam terminologi. 

Allmänt kan emellertid konstateras att 
man ännu är långt ifrån det idealtillstånd 
som föresvävar den danska artikelförfatta-
ren när hon utropar: 

»Trenk bIot på, hvad det vii betyda for 
al teknisk litteratur, og her ganska srligt 
for patentansogninger, om man trygt kun-
ne overfore fagord fra et sprog til et 
andet uden fiygt for at komme til at sige 
snere eller mindre, end hvad der står på 
originalspråket » 
Den som tror på möjligheten av en in-

ternationalisering av det tekniska språket, 
kan finna det citerade uttalandet naturligt. 
Många förhoppningar och önskemål har 
tidigare kretsat kring dessa frågor, och man  

har också sett lätt skissartade visioner av-
teckna sig mot bakgrunden av den tyngan-
de verkligheten. Till dessa visioner hör hl. a. 
det år 1951 framlagda konstspråket Inter-
lingua, som använts bl. a. som rcferatspråk 
vid medicinska kongresser i USA; viss aktu-
alitet har alltjämt ännu Esperanto, som 
t. ex. förekommer som tilläggsspråk i en in-
ternationell ordlista för brandskydd2. Öster-
rikaren E Wilster, känd som energisk fräni-
jare av nationell och internationell samord-
ning av det tekniska språket, har också bi-
dragit med en egen lösning, en kombination 
av 'Terminologieschliissel' och 'Terminolo-
giesprache13. En sådan s. k. terminologinyc-
kel skulle innehålla ca 500 ord och avled-
ningsändelser, alla hämtade ur det klassiska 
latinets ordförråd. Om denna nyckel kom-
pletterades med ändelser för finita verb-
former och vid behov förstärktes med inter-
nationella tillsatsord av icke-latinskt ur-
sprung, här kallade Fremdwörter, skulle 
enligt Wilster ett 'terminologispråk' fritt 
('zwanglos') kunna utveckla sig, använd-
bart även som taispråk. 

Fackspråk och facktermer 

Det visionära draget är emellertid knappast 
det mest framträdande hos tekniker, som i 
allmänhet föredrar att söka konkreta lös-
ningar av omedelbart praktisk natur. Det 
ovan citerade inlägget syftar ju också på 
till synes enkla och handfasta åtgärder, SOm 
inte distraheras av förespeglingar om mö-
dosamt tillkämpade globala överenskommel-
ser. Alla discipliner är ungefär lika illa 
ställda när det gäller den alltmer tilltagande 
utväxlingen av internationella erfarenheter: 
språket upplevs som ett ofullständigt hjälp-
medel, när det ställs inför uppgiften att för-
medla, överflytta och uttrycka nya idrer och 
fakta, en uppgift som inga andra funktioner 
kan överta eller ersätta mer än i begränsad 
omfattning. Särskilt för ingenjören kan det 
kännas otillfredsställande att språket inte 
kan tillverkas i likhet med industriella pro-
dukter efter standardmått och moduler. 

En helt genomförd internationalisering av 
ett fackspråk skulle innebära mycket omfat-
tande ingrepp i de enskilda språkens syntax 
och formsystem, om man inte valde utvä-
gen att till förmån för ett nationellt språk, 
t. ex. (den amerikanska) engelskan, avstå 
fråii andra nationella språk. Den internatio-
nalisering man i allmänhet avser i dessa 
sammanhang gäller emellertid i första hand 
fackspråkets huvudelement, termerna, och 



dc till dem hörandc beteckningarna och 
symbolcrna. 

Beteckningar och symboler har i stor ut-
sträckning fått internationellt normerad in-
nebörd i kemi, fysik, matematik och i flera 
tekniska fack (jfr t. ex. matematiska opera-
tionstecken, storhets- och måttenhetsbeteck-
ningar). Ofta medger tecknen fri utläsning 
i de olika språken, t. ex. h (lat. hora) som 
återges med timme, hour, Stunde osv. 1 
andra fall eftersträvas internationell enhet-
lighet även i uttolkningen, i varje fall av 
skriftbilden, t. ex. 1 A som utskrivs 1 am-
pere (icke: 1 ampåre). 

Tecknen är viktiga, stundom oumbärliga 
komponenter i fackspråket, liksom teck-
ningen, ritningen, med vars hjälp ingen-
jören ofta kan både precisera och avkorta 
sin framställning. Det är dock termerna, de 
för facket speciella uttrycken som utgör den 
språkliga beskrivningens kärna. 

För att ett ord skall kunna med rätta kal-
las fackterm, måste det ha ett existensmi-
nimum, ett visst mått av spridning inom 
facket. Ordet skall vara brukat inte endast 
tillfälligtvis eller av enstaka forskare, tek-
niker eller yrkesutövare, det skall helst vara 
accepterat (och förstått) av flertalet fack-
män och gärna också förordat av en fack-
sammanslutning eller ett terminologiorgan. 

Fackspråkets funktioner 

Ett språk som i hög grad är uppbyggt av 
facktermer tenderar helt naturligt att bli ett 
avgränsat, isolerande språk. Mot denna ten-
dens står samhällets behov av ett gemen-
samt, gränsöverskridande språk, som binder 
samman fack och discipliner. 1 det nu själv-
klara informationsutbytet mellan olika län-
der vill det moderna fackspråket också ha 
samhörighet över nationsgränserna. Fack-
språkets funktioner kan efter detta betrak-
telsesätt sammanfattas i tre punkter. 

fackspråket skall vara tydligt, entydigt, 
effektivt, dvs, med hög verkningsgrad 
i fråga om information inom facket 
fackspråket skall utgöra en naturlig del 
av det egna landets språk 
fackspråket skall ha så god internationell 
samhörighet som möjligt i fråga om be-
greppsbestämningar, benämningar och 
beteckningar 
Kravet på tydlighet, entydighet och ef-

fektivitet hos fackspråkets termer kan ofta 
tillgodoses först efter ingående övervägan-
den, som tar hänsyn till det sakligt riktiga 
och till det språkligt lämpliga. Terminolo-
gins utformning bestämmer också i hög grad,  

om fackspråket skall kunna förena kraven 
på att vara ett slutet språk för en sluten 
krets och ett öppet språk för gemenskapen. 

Önskemål enligt punkterna 2 och 3 leder 
naturligt nog inte sällan till stridande upp-
fattningar och orsakar därigenom en ofta 
besvärande terminologisk balansgång 
skall terminologi vara en huvudsakligen 
nationell eller en huvudsakligen internatio-
nell angelägenhet? Redan hänsyn till skilda 
grupper inom det egna facket kan göra den-
na fråga motiverad. Grupperna kan ha olika 
specialintressen och också stå på skilda 
nivåer i fråga om kunskaper och språkliga 
insikter. Genom att en allt större andel av 
den totala ordvolymen nu har sitt ursprung 
och sitt användningsområde inom teknik och 
naturvetenskap, blir dessa fack i högre grad 
än tidigare medagerande i den språkliga 
utvecklingen. Det är i fackmannens eget in-
tresse att medverka till att undvika språk-
lig isolering från den närmaste omgivning-
en: han vill ha så hög grad av begriplighet 
som möjligt i sina framställningar till före-
tagsledning, politiska instanser och allmän-
het. Men lika naturlig är hans strävan att 
överföra det internationella mönstret till 
norm för sitt skrivsätt; ibland blir det na-
turliga likväl mindre självklart, om man ser 
till resultaten av en sådan överföring. 

Internationellt samarbete 

Som förebild för internationellt samarbete 
på fackspråkens område åberopas ofta och 
med rätta de nomenklatursystem som ut-
arbetats inom botanik, zoologi och kemi. 
Man har här uppnått en entydighet som är 
giltig över gränserna, och fasta lagar styr 
tillkomsten av nya uttryck. Det rådande in-
ternationella beteckningssystemet för grund-
ämnen skapades således redan år 1811 av 
Jöns Jakob Berzelius, vitter ledamot av så-
väl Vetenskapsakademien som Svenska Aka-
demien, och den sexhörniga symbolen för 
bensenringens struktur gjordes internationellt 
gångbar av den tyske organkemisten August 
Kekule år 1866. Allmänna grundregler för 
den kemiska nomenklaturen drogs upp vid 
en kongress i Genåve år 1892, och ansvaret 
för dessa reglers utformning, tillämpning och 
komplettering vilar nu på IUPAC (Inter-
national Union of Pure and Applied 
Chemistry), som fortlöpande utarbetar nya 
och kompletterande rekommendationer med 
internationell giltighet inom kemins olika 
fält (jfr t. ex. TNC 32, Oorganisk kemisk 
nomenklatur). 

De i de nämnda nomenklatursystemen in- 
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gående elementen är till sin princip sym-
boler och beteckningar, avsedda att använ-
das inom ett väl avgränsat fackområde. När 
elementen i detta system omformas till ord 
avsedda som informationsbärare i det all-
männa språket, blir det ofta nödvändigt att 
söka kompromisser mellan nationellt och 
internationellt språkbruk. Så är t. ex. fallet 
med åtskilliga namn på de kemiska grund-
ämnena, som i olika länder har hävdvunna 
trivialnamn [jfr oxygen - syre, ferrum - 
järn (men: ferrolegering)]. När elementen 
blir ord och upphör att vara beteckningar, 
bringas de in under den språkliga gemen-
skapen, vars lagar och logik inte alltid stäm-
mer överens med schematiseringen i en 
rationell systematik. 

När å andra sidan vanliga substantiv förs 
över till att bli termer, exakt och entydigt 
definierade och infogade i en avgränsad 
terminologi, kan de riskera att förlora sin 
brukbarhet som kommunikationsmedel utan-
för den trängre kretsen. Därmed illustreras 
den motsägelsefyllda situation som uppstår, 
när olika intressen och behov korsar var-
andra: intresset att få en enhetlig, effektiv 
och internationellt förankrad fackterminolo-
gi och behovet att förmedla fackets be-
greppsinnehåll i termer som är förståeliga 
för andra fack och andra discipliner. De 
ansträngningar som är så påtagliga i våra 
dagar att åstadkomma informationsutbyte 
mellan olika forskningsområden kan avse-
värt försvåras, om man inte motverkar ten-
densen hos fackspråken att växa ut till in-
terna enheter utan riktigt fungerande för-
bindelser ens med närliggande fack. För en 
humanist eller teolog kan det te sig natur-
ligt att tala om ett 'tekniskt fackspråk'. Det 
finns i själva verket en rad olika tekniska 
fackspråk, ibland med utpräglade inbördes 
kommunikationssvårigheter. Dessa svårighe-
ter beror vanligen på förekomsten av helt 
skilda uppsättningar av facktermer, som 
gör fackmännen förtrogna med sitt eget 
specialområde och klentrogna gentemot den 
språkliga verkligheten utanför. Terminologin 
blir »the specialized set of mcanings which 
attaches to the words used in the practice of 
a science or art».4  

Om terminologin i ett fack samordnas 
internationellt, blir specialiseringen mera ut-
präglad men kan samtidigt bli en tillgång. 
Fackets kunskapsstoff kan bättre utnyttjas, 
vilket underlättar arbetet inom forskning 
och utveckling. Immigrationen av ord kan 
förstärka det egna fackspråket och öka 
dess precision och verkningsgrad. Många ex-
empel på välanpassade internationella ord  

kan anföras från den senaste utvecklingen 
inom teknik och naturvetenskap: detergent, 
hologram, hygrotisk, kryogen, relaxation, 
reprografi, tensid. 

Skeninternationalism 

Fallgroparna är emellertid många. Som ex-
empel kan nämnas termen kolorimeter 
(TNC 38). Denna term med sina klassiska 
beståndsdelar är internationellt gångbar och 
har (i vederbörliga varianter) den ursprung-
liga betydelsen av färgmätare (kulörmäta-
re) i bl. a. svenska, engelska och franska, 
och används därjämte i dessa språk i den 
sekundära betydelsen av instrument för be-
stämning av ett kemiskt ämnes koncentra-
tion (med hjälp av lösningens färg). Denna 
sistnämnda betydelse är emellertid den enda 
som nu medges för den tyska motsvarigheten 
(enligt DIN 5053) kulörmätare heter där-
emot Farbmesser. Exemplet visar på en gång 
svårigheten att få entydiga facktermer och 
att få internationell överenskommelse om en 
sådan entydighet. 

Hur lätt det är att vilseledas av den 
internationella klangen av ordet hya'rofor vi-
sar en utredning som utförts i anslutning 
till TNCs arbete på en ordlista inom yat-
tenförsörjnings- och avloppsteknikcn. Av 
denna framgår, hur det grekiska ordet för 
vattenbärare, omnärnnt bl. a. i Xenofons 
skildring av de tiotusendes åtcrtåg, skiftat 
innebörd. 1 Sverige har ordet liksom i Nor-
ge och Danmark numera betydelsen av en 
med tryckströmställare försedd tryckklocka 
i en automatisk pumpanläggning. Den som 
aningslöst förlitar sig på ordets internatio-
nella karaktär (eller på tillgängliga översätt-
ningar i handböcker) riskerar emellertid att 
bli ordentligt missförstådd; i de länder (Eng-
land, Frankrike, Tyskland), där ordets mot-
svarighet finns, har det en helt annals be-
tydelse.5  

Medan hydroforens språkliga vandringar 
huvudsakligen tillhör det förgångna, kan 
exemplet med »markeffektfarkosten» ge prov 
på modern terminologisk förvirring. Detta 
uttryck tillkom som ett översättningslån från 
USA. Den amerikanska benämningen 
»ground effect machine» förkortades till 
GEM, och på samma sätt blev markeffekt-
farkost till MEFA. Någon samhörighet mel-
lan initialförkortningarna var svår att upp-
tacka för den oinvigde. Den internationella 
anknytningen blev ansträngd även av det 
skälet att den amerikanska termen inte var 
amerikansk mer än till ungefär hälften: 
den hade myntats av US Arm)', talesman 



för markstridskrafterna. US Navy där-
emot valde att självständigt döpa kon-
struktionen efter Sitt eget element och kalla-
de den »hydroskimmer», eftersom den lika-
väl kunde manövreras över vatten som över 
land. (Förhållandena komplicerades ytter-
ligare av att US Marine Corps valde att gå 
på markstridskrafternas linje i termfrågan.) 
En annan engelsk term kom från England, 
där farkosten kallades hovercraft (till ver-
bet hover=ryttla). Även denna senare be-
nämning har förekommit i svensk facklitte-
ratur, liksom den från annat håll härröran-
de termen luftkuddebåt. Språkbruket synes 
emellertid nu ha stabiliserat sig till förmån 
för det relativt tidigt framförda förslaget 
seiizare, svävbåt osv. (TNC-Aktuellt. 
1960: 4). 

Å andra sidan kan man finna exempel, 
där en efterföljd av utländskt språkbruk 
med fördel kan göras så genomgående att 
den innefattar även den enskilda bokstaven. 
När man inom atomfysiken första gången 
ville ge ett svenskt namn åt det »atomslag 
som karakteriseras av atomkärnans samman-
sättning och energiinnehåll och vars livs-
längd är endast så stor att den är mätbar» 
(TNC 36), föreslog man »nukleid». Ordet, 
som är bildat efter latinets nucleus (liten nöt, 
karna), har följdriktigt ett e före avled-
ningsändelsen, liksom t. ex. nukleon, nukle-
är. Efterhand ledde emellertid internatio-
nella tcrmdiskussioner till att man föredrog 
skrivsattet nuklid, motiverat huvudsakligen 
av önskan att undvika (hör)förväxlingen 
med den i kemiska och biokemiska sam-
manhang vanliga termen nuklein (nuklein-
syra in. m.). När FN år 1958 utgav sin 
Atomic energy, Glossary of technical terms, 
stannade man för termerna nuclide (engels-
ka), nöclido (spanska) och nuklid (ryska). 
Det franska uttrycket »espåce nucléaire» 
har sedan ersatts av nuclide, tyskan har 
Nuklia'. Denna internationellt enhetliga lin-
je motiverade att man i svenskan övergick 
till att skriva nuklid. 

När man systematiskt planerar internatio-
nell enhetlighet, kan resultatet bli bra. Om 
man isiera allmänt åberopar företrädesrätten 
hos ett utländskt ord, kan man råka ut för 
missödet att hamna i en skeninternationa-
lism. Detta kan bero antingen på att den in-
ternationella förvirringen är stor eller på att 
man med naturlig enögdhet uppfattar ett 
enda språk som företrädare för det globala, 
för en samhörighet som ännu inte funnit 
sin form. Mera av sakliga, praktiska skäl 
än av rent språkliga är det således motive-
rat att varna för ett oreserverat övertagan- 

de av »ursprungsord» på det tekniska och 
naturvetenskapliga området. 

Framtida formgivning av fack-
termer 

Den tyske språkforskaren Lutz Mackensen 
har påpekat, att tekniska och naturveten-
skapliga termer i äldre tid kunde präglas 
av företrädare för allmänbildningen.6  Så-
lunda har den nuvarande betydelsen av or-
det energi utformats av filosofen Johann 
Gottfried von Herder. 1 våra dagar är det 
nödvändigt att fackmannens sakkunskap 
bestämmer termernas innehåll och också 
ger riktlinjer för deras form. Det nyskapade 
exergi har således liksom t. ex. entalpi och 
antropi skapats av naturvetenskapsmän. 
Upphovsmannen till termen exergi hävda-
de att uttrycket måste vara kort, lätt att 
förstå, väl inpassat i ett system av likartade 
uttryck, och slutligen välljudande. För att 
fylla dessa krav kunde enligt hans uppfatt-
ning endast element från de klassiska språ-
ken komma i fråga.7  

Man känner i dessa krav igen önskemål 
som är angelägna för tekniker i allmänhet, 
önskemål som går ut på att nå tydlighet, 
enkelhet, korthet och funktionsduglighet i 
uttryckssättcn. Modern industriell formgiv-
ning söker att med ekonomiskt utnyttjande 
av råmaterialet framställa en god teknisk 
produkt med tilltalande yttre. Ingenjörer 
med fallenhet för sådan verksamhet borde 
kunna överflytta tillämpningen av princi-
perna till att gälla det språkliga materialet, 
i första hand val och formgivning av ter-
mer. Förutsättningen är att till deras rå-
dighet står kunskaper om den råvara som 
skall behandlas och om de hjälpmedel som 
kan användas. 

Det har påståtts att ingenjörer företräder 
en begåvningstyp, som blott sällan visar upp 
goda verbala färdigheter. Det är ett disku-
terat och helt obevisat påstående, men ett 
faktum synes vara att kännedomen om 
språkliga elementa ofta är bristfälliga hos de 
tekniker som tvingas eller känner sig håga-
de att uttrycka sig i tal eller skrift. 

En ökad språklig handledning på olika 
nivåer av ingenjörsutbildningen har också 
vid olika tillfällen framförts som önskemål. 
Skall en sådan utbildning räcka även till 
aktivt deltagande i det internationella ter-
minologiarbetet, blir kraven större. En in-
ternationalisering av facktermerna kan en-
ligt flertalet bedömare utföras endast på 
grundval av de klassiska språkens ordförråd. 
När i Sverige nu även studiet av latinet (lik- 



som förut av grekiskan) skurits ner till för-
mån för naturvetenskap och teknik, kan 
man ifrågasätta om inte denna förmån även 
är något av en nackdel för dessa discipli-
ners internationella orientering. Det nya 
gymnasieämnet Allmän språkkunskap torde 
bland sina många uppgifter även kunna er-
bjuda visst slag av utbildning till gagn för 
blivande terminologer. De tekniska högsko-
lornas kursplan borde också medge möjlig-
het för teknologerna att bli förtrogna med 
terminologiverksamhetens villkor och för-
utsättningar. 

Hjälpmedel för att underlätta ordmatcri-
alets hanterlighet håller nu på att utveck-
las i ett samarbete mellan lingvister och 
tekniker. De datamaskinella metoderna kom-
mer säkert att i en framtid visa sig ha myc-
ket att erbjuda för framställning av ordlis-
tor, behandling av ordelement m. m. Läran 
om termerna, terminologin, bör även kunna 
främjas av ett forskningsarbete med hjälp 
av maskinella metoder. 

Ekonomisk och arbetsmässig 
avvagnung 

Den balansgång som ofta är nödvändig i va-
let mellan inhemsk och internationell ter-
rninologi förekommer i växlande grad även 
i andra länder. Det vore därför inte orim-
ligt att antyda att vissa fördelar skulle upp-
nås både sakligt och från kostnadssynpunkt, 
om ökat samarbete kunde upprättas mellan 
länder med närbesläktade språk och intres-
sen. 

Det är uppenbart att ett starkt intresse 
föreligger för god och helst snabbt framta-
gen terminologi. Det råder också sedan 
länge ett starkt tryck på efterfrågan av ord-
listor och termrekommendationer, men 
skyndsamma beslut för att skapa krafter 
som kan balansera detta tryck har hittills 
saknats. För att möta denna ständigt ökan-
de efterfrågan krävs ekonomiska resurser 
av helt annat slag än som hittills stått till 
terminologiarbetets förfogande. Det inled-
ningsvis diskuterade förslaget att oförändrat 
överta »färdiga» utländska uttryck kan 
skenbart förefalla ekonomiskt, men en ana-
lys av vad svensk teknik och industri skulle 
kunna hemföra tullfritt och kostnadsfritt 
från den utländska ordmarknaden skulle 
med säkerhet visa att ett sådant resonemang 
är bedrägligt. Informationsflödet på det 
tekniska och naturvetenskapliga området gör 
det till en angelägen uppgift att söka för-
ena kravet på ett tydligt och formsäkert  

fackspråk med fördelarna av ökad interna-
tionell enhetlighet i den terminologi som är 
fackspråkets främsta kännetecken. 
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Vad kan göras för att 
förbättra ungdomens 
förmåga att uttrycka sig 
skriftligt på modersmå-
1 et? 

Az' Rolf Hillman 

Diskussionsinledning på det nordiska 
språkmötet i Stavanger. 

Skriver dagens student sitt eget språk säm-
re än gårdagens? Frågan har fått en särskild 
aktualitet genom den livliga debatt i norsk 
press som följde på professor Kaartvedts 
tal vid immatrikuleringen av studenterna i 
Stavanger i november 1966. Pressdiskussio-
non är intressant som utslag av det intresse 
som språkliga problem väcker i Norge, och 
mycket av vad som sagts kan betraktas som 
beaktansvärda vittnesbörd och tyckanden. 
Men vi saknar alla möjligheter att objektivt 
fastslå om en försämring i studenternas för-
måga att behandla sitt språk föreligger. 

Man skulle i Sverige kunna göra en bred 
undersökning av uppsatserna i studentexa-
nwn med vissa intervaller, eftersom detta 
material finns tillgängligt, och analysera 
vissa språkliga företeelser, t. ex. ordförråd 
eller satsbyggnad, och konstatera frekvensen 
av uppenbara fel och otymplighcter. Men 
att väga dessa svagheter mot förtjänster, så-
dana som karaktäriseras mccl de vaga termer-
na friskhet och naturlighet, elegans och va-
riation, och söka komma fram till ett hel-
Isetsomdöme skulle resultera i ett diskutabelt 
tyckande med möjlighet till vitt skilda slut-
satser. Därtill kommer svårigheten att ställa 
iakttagelserna i detta material mot en bak-
grund av förändringarna i det allmänna 
språkbruket och därav betingade föränd-
ringar i bedömningen av stilistiska frågor. 

Om en professor anser sig ha skäl att kla-
ga över sina stuclenters språkfärdighet i den 
meningen, att han finner sig oftare än tidi-
gare irriteras av formen i de skriftliga pres-
tationer som han tar befattning med, skulle 
det kunna ha flera orsaker. Vi har fått en 
avsevärd breddning av skolbildnimsgen. Det 
kan leda till att flera än tidigare söker sig 
till en fortsatt utbildning vid universitet och 
högskolor, och att antalet studerande som 
inte har förutsättningar för högre studier  

ökar totalt. Men mot detta väger å andra 
sidan, att många fler som tidigare skulle fått 
en bristfällig skolutbildning nu har möjlig-
heter att utveckla sina anlag utan ekonomis-
ka och geografiska spärrar. 

Medan de flesta får sin praktiska färdig-
het i främmande språk helt genom skolans 
försorg, beror färdigheten i modersmålet i 
hög grad på förhållanden utanför skolan: 
uppväxtmiljöns intellektuella standard, in-
tressen och språkvanor. En otvetydig begåv-
ning med väl förvärvade kunskaper i övrigt 
kan på grund av uppväxtmiljöns brister i 
dessa avseenden ha just ett språkligt handi-
kapp som skolans undervisning bara till en 
del kan kompensera. 

Vi får räkna med att den information 
som förr huvudsakligen kom genom det 
tryckta ordet i allt högre grad förmedlas på 
annat sätt, genom bilden. Vissa nya konver-
sationslexika kan belysa detta: den verbala 
informationen reduceras i stor utsträckning 
till förklaringar av de bilder och diagram 
som utgör det väsentliga kommunikations-
medIet. Informationen kan bli effektivare på 
så sätt men innebära en begränsning av 
språket som uttrycksmedel och därigenom 
ge mindre språklig övning. Denna bildin-
formation på språkets bekostnad är emeller-
tid så i sin begynnelse, att man kanske 
inte ännu kan avläsa dess verkningar på 
universitetsstudiernas nivå. 

Påståendet om den försämrade språkfär-
digheten kan också bero på generationsskill-
naden mellan läraren och hans elever, som 
resulterar i olikheter i språkuppfattning. Det 
är en rätt vanlig företeelse att man inte god-
tar förändringar i språk och stil som inne-
bär avvikelser från ens egna språkvanor. 

Klagomålen över ungdomens bristande 
språkfärdighet är väl en lika evig företeel-
se som klagomålen över ungdomens moral, 
och lika ofruktbara om man avser att nå 
fram till en objektiv och därmed allmänt 
accepterad utgångspunkt för resonemang. 

Det är emellertid inte nödvändigt att söka 
besvara frågan om en försämring eller en 
förbättring är märkbar, för att gå in på den 
för språkvården viktigare frågan om vad 
skolundervisningen kan göra för att bibringa 
eleverna en Större säkerhet i språkets skrift-
liga behandling. För hurdant läget än är 
måste vi sträva efter att förbättra undervis-
ningen och därigenoui nå bättre resultat, ef-
tersomn ingen kan påstå att skolan redan 
har nått sitt optimum, så att läraren med ett 
leende av mild tillfredsställelse skulle kunna 
säga till ögonblicket: »Verweile doch, du 
bist so schön.» Vi måste ständigt ompröva 



mål och medel. Om önskvärda reformer kan 
leda till en bättre språkbehandling beror på 
i vilken mån metoderna kan praktiseras, så-
som undervisningen är organiserad, och på 
elevmaterialets beskaffenhet, inte bara dess 
möjligheter utan också dess ambitioner och 
dess inställning till språket. 

När jag nu som inledning till en allmän 
diskussion tar upp några synpunkter på bris-
ter i undervisningen och medel att göra den 
bättre, utgår jag från erfarenheter av svens-
ka förhållanden, de enda som jag känner nå-
gorlunda väl i både teori och praktik, fastän 
nordiska kontakter har gett mig en viss in-
blick också i övriga nordiska länders skol-
förhållanden. Och det kan konstateras, att 
undervisningspianerna för grundskolan och 
det nya gymnasiet i Sverige har fullföljt 
reformer som länge har påyrkats och succes-
sivt genomförts. Det finns alltid ett glapp 
mellan undervisningsplaner och möjligheten 
att förverkliga dem, allt nytt är inte bra, 
men att den språkliga delen av undervis-
ningen i svenska har fått en avsevärt bättre 
ställning är oclisputabelt. 

Ett grundfel i den gymnasiala utbildning- 
en 	och det förefaller mig gälla alla de 
nordiska länderna - är att övningen att 
skriva i stort sett har hegränsats till ett fåtal 
skrivningar av provkaraktär och till en spe-
ciell form av skriftlig framställning som 
man något smickrande kan kalla essäform. 
Denna har många förtjänster, därför att den 
ställer så många olika krav på den skrivande 

den är skulle jag vilja säga en bra slut-
produkt - men den ger inte i tillräcklig 
grad den övning som man bör eftersträva: 
att ge eleven en nog mångsidig språkfärdig-
het, anpassad också för det praktiska livets 
behov. Målet för utbildningen bör vara att 
ge eleven inte bara modeller för ett visst 
antal framställningstyper utan en allmän in-
sikt i hur språk bäst fungerar för olika än-
damål. Eleven bör med andra ord inte trim-
mas för en enda form av stilskrivning utan 
så långt det är möjligt bibringas förmågan 
att efter nya situationers krav uttrycka sig 
i en adekvat språklig form. Man måste vidga 
fältet för de språkliga övningarna och i stor 
utsträckning bedriva forrnuleringsövningar 
av blygsammare omfång i den dagliga un-
dervisningen. 

Man betonar i den svenska skolan mycket 
starkt vikten av att eleverna i alla ämnen 
arbetar med pennan, antecknar när de läser, 
lyssnar och studerar. En sådan metod bör 
kunna öva upp språkfärdigheten genom att 
övningstillfällena blir så talrika, en sorts 
motionsträning. Men eftersom dessa anteck- 

ningar mestadels förblir privata, inte grans-
kas eller rättas av någon, finns risken att 
elever kan fastna i dåliga språkvanor. 

En alltför försummad typ av skrivning är 
referatet, vars värde sträcker sig långt ut-
över formuleringsövningen. Det gäller ju 
att först fastslå vad som är väsentligt i en 
skriftlig eller också muntlig information och 
att sedan korrekt återge fakta, synpunkter 
och argumentation. En krympning av en fyl-
lig text till en kort sammanfattning, en ut-
viclgning av en koncentrerad artikel i en 
uppslagsbok till en behaglig populär frans-
ställning, en förvandling av en förordning 
till en enkel och ledig handledning för all-
mänheten eller av en kåserande beskrivning 
till en bruksanvisning är några exempel på 
hur referatet kan varieras och byggas ut för 
att öva eleverna att röra sig inom olika stil-
arter. 1 det nya gymnasiet är tyngdpunkten 
i det centralt givna prov som skall ges i näst 
högsta årskursen just ett referat. 

Den fördelen har också referatet, att det 
koncentrerar uppgiften och bedömningen 
till den språkliga sidan utan att i och för sig 
värdefulla men för den språkliga övningen 
ovidkommande fackkunskaper får spela en 
för stor roll. Det är emellertid ofrånkom-
ligt, att också vid referatet förtrogenheten 
med ämnet och intresset för det har en 
icke oväsentlig betydelse för resultatet. jag 
förmodar att mina åhörare skulle referera 
en filologisk uppsats bättre än en artikel om 
t. ex. arninosyror, punktmusik eller närings-
fysiologi. För den som är beläst på ett om-
råde är det lättare att avgöra vad som är 
oväsentligt, det är lättare att följa argumen-
tationen och lättare att behärska och kunna 
variera ämnets vokabulär, även om författa-
ren med varsamhet begagnar en utpräglad 
fackterminologi. 

Att inte låta ovidkommande fackkunska-
per få för stort inflytande är en synpunkt 
som bör beaktas också när den vanliga ty-
pen av stilskrivning förekommer. Tillgången 
till ordlistor, hjälpmedel av olika slag, sak- 
liga upplysningar o. d. bör inte förmenas 
skoleleverna. Det gör skrivsituationen mera 
normal och inriktar syfte och övning på det 
som dock avses, förmågan att skriva. Upp-
gifterna för den skriftliga prövningen i stu- 
dentexamen i svenska från senare år visar 
hur man har börjat förverkliga idéerna om 
värdet av vissa hjälpmedel. Svenska akadc- 
mniens ordlista är generellt tillåten, bibel, 
psalmbok, litterära texter, ja ett nummer 
av en daglig tidning för en viss dag, kart- 
bok, statistisk årsbok har när det lämpat 
sig fått användas. Därtill har vissa uppgifter 
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lämnats de skrivande, t. ex. årtal, viktiga 
händelser. Ingen har med dessa hjälpmedel 
s. a. s. fått någon uppsats till skänks, allt 
det man vill pröva av förmågan att skriva 
har eleven själv fått alstra. Men han har slup-
pit att återge vissa faktiska förhållanden fel-
aktigt eller att med vaga och kringgående 
formuleringar dölja luckorna i Sitt minne. 
Man kunde gå betydligt längre, t. ex. låta 
eleverna alltid ha med sig en liten uppslags-
bok i ett band. 

Förmågan att skriva är en högst indivi-
duell förmåga: vad den ene finner svårt 
är självklart och enkelt för den andre. Det 
skulle vara onödigt att uttala denna truism 
om man allmänt hade dragit konsekvenser-
na av detta konstaterande, nämligen att det 
behövs en individuell korrigering, grövre 
för de svaga, finare för de mera försigkom-
na, och en individuell genomgång av upp-
satserna. Det är ju inte meningen, att en 
uppsats efter rättningen skulle fylla ansprå-
ken vid en publicering, utan att varje elev 
skall få hjälp att komma ett stycke vidare. 
Den svage skall inte slås ner genom en mi-
nutiös korrigering, det är ofta pedagogiskt 
riktigt att blunda. Den skicklige kan göra 
anspråk på att rättningen blir en finslip-
ning på högre nivå. Jämte en genomgång 
inför hela klassen av sådant som alla kan 
ha nytta av bör läraren låta varje elev få 
en individuell genomgång som ger honom 
verklig hjälp att komma längre och tillfälle 
att fråga om det som är oklart och diskute-
ra resultatet. Med arbetsformer som syftar 
till ökad självverksamhet av eleverna 
och det är lätt att ordna t. ex. vid littera-
turstudiet - går det att finna tillfällen till 
sådan individuell genomgång utan att spilla 
dyrbar undervisningstid. 

Vari har övningen att skriva på många 
håll bestått? 1 att felen har rättats och att 
eleven vid nästa skrivning förutsätts kunna 
undvika att göra samma fel. Naturligtvis kan 
man lära sig av sina misstag, men det är en 
något trist grund att bygga på. Vid genom-
gången i klassen av mera väsentliga felkate-
gorier behöver f. ö. läraren inte hämta mate-
rial från de mera tillfälliga fel som görs i 
ett uppsatslag. Vi har i Sverige förmånen av 
utmärkta systematiska handledningar, t. ex. 
Wellanders Riktig svenska, Åkermalms Mo-
dern svenska, som ger en mångsidig och in-
struktiv exemplifiering. 1-landböcker av det-
ta slag är nödvändiga hjälpmedel för den 
språkliga utbildningen. 

All språklig verksamhet bygger på med-
vetna och omedvetna mönster. För en un-
dervisning i skriftlig framställning är studiet  

av instruktiva förebilder viktigt. Man har ti-
digare i alltför hög grad begränsat sig till 
de omedvetna mönstren: läsningen av skön-
litteratur med väsentligen andra syften för 
studiet har som biprodukt ansetts förfina 
språk- och stilkänslan i största allmänhet och 
därigenom komma läsarens egen språkliga 
verksamhet till godo. Det är mycket möj-
ligt att läsningen kan ha denna effekt. Men 
ett aktivare, mera medvetet studium av just 
språket i betydande litterära verk ger en 
vida bättre utdelning. Och eftersom skolans 
uppgift inte är att utbilda novellister och 
romanförfattare utan skribenter med andra 
och blygsammare syften, är ett inträngande 
studium av sakprosa av växlande slag ett 
nödvändigt medel att söka utbilda författa-
re av vanlig bruksprosa. Utom det att sak-
prosan bättre svarar mot målet för undervis-
ningen och det som eleverna väntas preste-
ra, rör den sig över ett vidare register, från 
notisen och den rent sakliga beskrivningen 
till den litterärt utformade essän, och kan 
direkt apteras som förebild. Sakprosan är 
vidare mindre känslig att dissekera i prak-
tiskt syfte än det litterära konstverket, som 
lätt förlorar sin doft vid en så nykter och 
prosaisk behandling. Ett ingående studium 
av språket, både där det behandlas väl och 
där det behandlas illa, t. ex. i tidningar, där 
ett överrikt material av alla slag finns lätt 
tillgängligt, är en förutsättning för en un-
dervisning i skriftlig framställning. 

Vad som ytterligare kan bidra till en 
bättre förmåga att skriva är en utökad 
undervisning och övning i muntlig framställ-
ning. Det är så mycket av de språkliga pro-
blemen som är gemensamt för den muntliga 
och den skriftliga framställningen och som 
snabbare och smidigare kan övas och dri-
vas upp muntligen, men det krävs att det 
rent formella inte försummas vid utövning-
en och att det blir en muntlig framställning 
och inte en uppläsning av en skriftlig fram-
ställning. En förmåga att tala korrekt och 
naturligt kan hjälpa skribenten att undvika 
en alltför stelbent stil när han skriver. Och 
en förtrogenhet med den muntliga framställ-
ningens krav skärper uppmärksamheten på 
den skriftliga framställningens särart och 
ökar det språkliga registret. 

Det sägs ibland i Sverige, att varje lärare 
skall vara svensklärare, och jag förmodar 
att en liknande uppfattning framförs i öv-
riga nordiska länder. Det innebär ett krav 
på varje lärare, oavsett hans fackområde, att 
han skall uppfostra eleverna att ge sina 
muntliga och skriftliga redogörelser i andra 
ämnen än modersmålet en god språkform. 
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Tanken är vacker, och många av våra kol-
leger i andra ämnen kan säkert göra en god 
insats genom att beivra uppenbara språkliga 
brister och ovanor. Men många av dem be-
tackar sig för dcnna uppgift med hänvisning 
till att de saknar utbildning för saken. Och 
med tanke på de oförgripliga meningar i 
språkliga frågor, som allmänheten kan ge 
prov på i tidningarnas insändarspalter, ter 
det sig inte riskfritt att varje lärare nitiskt 
driver sin privata språkpolitik. Men ett för-
troendefullt samarbete kolleger emellan 
och många har både intresse och sinne för 
språkliga kvaliteter 	kan vara av stort vär- 
de för elevernas språkliga fostran. 

En viktig förutsättning slutligen för att 
en aldrig så väl upplagd och genomförd 
undervisning skall kunna leda till ett gott 
resultat är att den som skall lära ut själv 
är väl utbildad. Två krav på denakade-
nuska undervisningen är av ytterst stor be-
tydelse för att den blivande läraren skall 
kunna ge en fullvärdig undervisning i mo-
dersmålets språkliga del: att den är till-
räckligt djup och bred, och att tillräcklig 
tid ägnas nuspråket. Med den stora förän-
derlighet som utmärker dagens språk föl-
jer, att läraren ständigt ställs inför nya fö-
reteelser och oväntade språksituationer. För 
att bemästra de problem som detta för med 
sig räcker det inte med en inlärd minimi-
kurs. Det behövs insikt och omsikt, en för-
måga att självständigt träffa ett val, som är 
väl underbyggt av kännedom om språklig 
struktur och språklig tradition, och en an-
da av öppenhet för det nyskapade och villig-
het till omprövning. Detta fordrar en gedi-
gen allmän språkutbildning som ger studen-
ten tid att smälta sina kunskaper och skaffa 
sig ett moget omdöme. 1 studiet av nusprå-
ket bör stilistiken få en tillbörlig plats, då 
frågan om det riktiga eller lämpliga uttryc-
ket i så hög grad är en stilistisk fråga som 
kräver ett uppodlat sinne för stilistiska valö-
rer. 

Lärarutbildningen är en vital fråga, då 
den enskilde läraren har ett utomordentligt 
inflytande på elevernas hela språksyn och 
i sin uppgift som korrektor ständigt ingri-
p' i deras språkvanor. 1 diskussionen om 
varför det bör heta så och icjkc så finns det 
visserligen ordböcker och handböcker att 
hänvisa till, men allt finns där inte, och 
elevens accepterande av en rättelse eller ett 
råd i det enskilda fallet är ofta beroende av 
lärarens analytiska förmåga och av den 
språkliga auktoritet som bara dokumenterad 
sakkunskap kan ge. Därför är en förment 
rationalisering av lärarutbildningen i form  

av en stark förkortning av studietiden en 
hortrationalisering av lärarens kvalitet och 
därmed av undervisningens. 

Ett pionjärarbete 
stilistik 

Av Sten Malmst rö 50 

Gösta Holm, professor i nordiska språk i 
Lund, är en dristig forskare, initiativrik när 
det gäller att starta företag i vetenskapen om 
svenska språket, effektiv när det gäller att 
få fram resultat av den forskning han be-
driver och inspirerar andra till. 1-lans nya 
bok Epoker och prosastilar (med den precist 
karakteriserande undertiteln Några linjer 
och punkter i den svenska prosans stilhisto-
rio) vittnar vältaligt både om dristighet 
och effektivitet, och om förmåga att kon-
struktivt föra forskningen framåt. 

Vi har sedan länge utmärkta vetenskap-
liga arbeten om prosastilen hos enskilda för-
fattare: betydelsefull var på sin tid Helge 
Gullbergs avhandling om berättarkonst och 
stil i Per Hallströms prosa. Och vi har för-
träffliga karakteristiker av epok- och gen-
restilar, såsom Rolf Hillmans arbete om Gus-
taviansk retorik. Men på kartan över den 
svenska prosastilens utvecklingsväg är ändå 
de vita fläckarna långt fler och större än de 
kartlagda områdena. En epokgörande stil-
konstnär som Strindberg är endast punktvis 
stilistiskt analyserad (ett undantag utgör ka-
tegorien bildspråk, fint och ingående belyst 
i Karl-Åke Kärnells avhandling). Och fängs-
lande och centrala ämnen som Hjalmar Sö-
derbergs, Hjalmar Bergmans, Harry Mar-
tinsons och Eyvind Johnsons prosakonst 
väntar ännu på genomförd behandling. 

Vad vi hittills framför allt har saknat, har 
varit ett försök till överblickande framställ-
ning. som binder ihop punktsturlierna till 
något slags prosastilens historia i Sverige. 
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Gösta Holm har nu gjort försöket 	det 
är en pionjärgärning. Han sammanfattar 
och drar ut linjer ur de studier som finns. 
Och han har dessutom genomplöjt ett stort 
stoff av skönlitteratur och bruksprosa, från 
forntid till nutid, och granskat det från sina 
speciella synvinklar: framför allt menings-
byggnadens, syntaxens, i viss mån också ord-
valets. Det är, med hänsyn till bokens spänn-
vidd, inte överraskande om hans »linjer 
och punkter» också kan ge anledning till 
några kritiska randanteckningar. 

Det är förvisso inte att begära, att Gösta 
Holm på ett eller annat år skulle ha kunnat 
fylla ut luckorna i forskningen om svensk 
prosastil; han är den förste att beklaga, att 
estetiskt högtstående texter som t. ex. Teg-
nérs och Almqvists prosa inte har behand-
lats i hans bok. Det måste i rättvisans namn 
också sägas, att belysningen av en del av de 
författare som Holm behandlar, är nog så 
sparsam. Viktor Rydberg t. ex. behandlas 
nästan bara ur synpunkten »Den siste athe-
naren och latinundervisningen i 1800-talets 
skolor». Rydbergs antikroman lämnar ju 
tacksamma analysexempel beträffande nå-
got som intresserar syntax- och stilhistori-
kern Gösta Holm: spåren av latinets för-
bluffande seglivade inflytande på svensk 
menirsgsbildning. Men nog hade det varit 
intressant att också få höra stilhistorikern 
Gösta Holms syn på det enda prosaverk av 
Rydberg som ännu läses och lever: Singo-
alla. Det är en av de icke få punkter, där 
Gösta Holm genom tystnad eggar till vida-
re forskning. 

Det må sägas strax: »Epoker och prosa-
stilar» är en betydelsefull bok i svensk stil-
forskning. Ur den kommer svenska stilforska-
re att hämta eggelse, uppslag och katego-
rier för analys av prosatexter. En och an-
nan kommer väl också därur att hämta en 
förargelse och oppositionslusta som i och 
för sig också kan föra till forskning. Gösta 
Holm sticker inte under stol med sina me-
ningar; han hör inte till de forskare som 
skyr värderingar. Undertecknad har för sin 
personliga del hämtat någon förargelse ur 
Holms avsnitt om Hjalmar Söderberg, ofta 
prisad som en den svenska prosastilens mäs-
tare. Den som ända sedan skoltiden varit en 
tillgiven beundrare av Söderbergs oefter-
härmliga (men ingalunda lättanalyserade) 
prosa, kan bli lätt chockerad över Holms in-
grcss: 

Illusionsfrihet och avsmak för det förijug-
na är ett karakteristikum för Hjalmar 
derberg. Ett annat typiskt drag är en viss 
kraftlöshet och ett handlingsförlamande 

självmedlidande, där handling vore på 
plats. 	- 

Ärligheten och vek(lig)heten har mot-
svarigheter i stilen. 

Hjalmar Söderbergs språk är enkelt och 
kristallkiart; ingen före honom hade skri-
vit svenska mer konstfullt konstiöst och 
med mer dämpat pappersprassel. Men 
samtidigt är det som om förtjänsten hos 
Söderbergs stil vore det positiva avtrycket 
av något negativt, det är avsaknad av vis-
sa vanliga fel snarare än personliga ny-
skapelser, energiskt vunna, som är hans 
signum. 
(Epoker och prosastilar s. 168) 
Det är lockande för den som skriver om 

en skönlitterär personstil att försöka se stil-
dragen (mer eller mindre) som avspeglingar 
av de personlighetsdrag hos diktaren som 
verken kan vittna om (det tycks dock som 
om Gösta Holm alltför raskt identifierar 
kraftlöshet hos Söderbergs romanfigurer 
med kraftlöshet hos deras skapare) »Ärlig-
heten och vek(lig)heten har motsvarigheter i 
stilen» - det är en sats som spänner intres-
set, man blir nyfiken på hur denna stil kan 
se ut. Men jag kan inte se att de drag som 
Gösta Holm finner »mycket vanliga» i Sö-
derbergs romaner (långt flera huvudsatser 
än bisatser; »omättade» satser, d. v. s. sat-
ser sominte har många och långa satsleci, 
framför allt adverbial och attribut) har nå-
gonting att göra med vare sig ärlighet eller 
vekhet. Det »vek(lig)a» i Söderbergs stil 
tycks för Gösta Holm bestå i att Söderbergs 
prosakosist inte uppvisar några originella 
syntaktiska nyheter, »energiskt vunna» - 
men vein vet vilken grad av energi som kan 
ligga bakom det kristaliklart enkla uttryc-
ket? Det skall villigt medges att Söderbergs 
prosastil är svåranalyserad; det enkla är här 
verkligen det svåra. Den sektor av stilistiken 
som Gösta Holm framför allt har utvalt till 
sitt studiefält, är nog för smal för att man 
där skall kunna finna det specifikt Söder-
bergka. 1 varje fall vill man ogärna tro att 
»avsaknad av vissa vanliga fel» skulle vara 
signum för Söderbergs stil. 

Med någon spänning tar man del av bokens 
största kapitel om en enskild författare; på 
vad sätt kan en väsentligen formell-syntak-
tisk granskning bidra till karakteriseringen 
av Strindbergs prosastil? Inför det överrika 
stoffet har Gösta Holm valt att kommente-
ra några separata verk och textställen. Det 
blir lite rapsodiskt ibland; så t. ex. ägnas väl 
Hemsöborna mindre uppmärksamhet än vad 
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verkets konstnärliga briljans förtjänar. Lite 
överraskande är kanske det utrymme som 
ägnas ungdomspastischcn »Början af Ån 
Bosveigs saga». Islandisten Gösta Holm viir-
clerar sakkunnigt den syntaktiska likheten 
med isländsk sagostil (ett av de värdeful-
laste kapitlen i boken är för övrigt en ex-
kurs om syntaxen i isländsk saga). Holm 
förmodar att intrycken från den isländska 
sagan har haft betydelse för Strindberg i 
fortsättningen, »både i relationen.., och 
i dialogen i drama och roman» 	men det 
hör väl ändå till de uppslag, vilkas räckvidd 
endast kan prövas av en systematisk och av-
vägande forskning. 

För syntax- och stilhistorikern Gösta Holm 
är det angeläget att visa, hur de syntaktiska 
former, som medeltidens latinimpulser ska-
pade, finns kvar ännu i Röda rummet, »det 
moderna genombrottets» första stora roman. 
Men, vill man fråga: spelar verkligen tradi-
tionsbundna syntaxdrag, såsom »periodbygg-
nad» (med »infogning» av bisatser i andra 
satser), participkonstruktioner, hög bisats-
frekvens o. s. v., samma roll i romanen som 
i Holms exempelsamling? Därvidlag får 
man avvakta den kvantitativa undersökning 
av syntaxtypernas frekvens, som Gösta Holm 
inte rimligtvis kan ha haft tid att utföra. 
Förresten: en aldrig så exakt beräkning av 
de syntaktiska formernas frekvens är inte 
ensam tillräcklig, om vi intresserar oss för 
det intryck av »tyngd», »lättlästhet», 
»snabbhet» o. s. v. som Strindbergs-texterna 
gör; här måste man också ta hänsyn till in-
nehållet, betydelserna av textens ord. 

Med all rätt framhåller Gösta Holm det 
varierande, skiftningsrika i Strindbergs pro-
sastil. Där finns både ilsnabba sviter av 
korta huvudsatser (»Braxen lekte, enen ryk-
te, häggen gick i blom ...») och bisatsrika 
passager; i en långt utspunnen mening med 
många bisatser kastar Strindberg plötsligt 
in en kort, snärtig, ofta ironisk huvudsats. 
Ett av Gösta Holms exempel är hämtat ur 
den berömda skildringen i Röda Rummet 
av Stockholm i fågelperspektiv. Vindens 
ilande färd från Vaxholm och in genom 
farleden mot Stockholm (skildrad i korta 
ordgrupper, med livfulla rörelseverh) tar ett 
plötsligt slut mot en vägg i Stadsgården. En 
piga öppnar ett fönster: 

- 	ett förfärligt os av stekflott, öl- 
skvättar, granris och sågspån störtade ut 
och fördes långt bort av vinden, som nu, 
medan köksan drog in den friska luften 
genom näsan, passade på att gripa föns-
tervadden, som var beströdd med berhe-
risbär och törnroshlad, och började en  

ringdans utefter gångarne, i hvilken snart 
gråsparvarne och bofinkarne deltogo, då 
de sålunda sågo sina bosättningsbekym-
mer till stor del undanröjda. 
Gösta Holm analyserar den formellt syn-

taktiska karaktären, som ingalunda är tal-
språkligt »enkel»: citatet innehåller endast 
en huvudsats mot sex bisatser (därav en 
bisats av tredje graden) ; bisatsen »medan 
köksan ... » är i n f o g a d mellan subjektet 
»som» och predikatet »passade på» osv. 
Stilanalys måste innefatta sådana formella 
karakteristiker; de grammatiska begreppen 
hör till stilistikerns oundgängliga analys-
verktyg. Men när det gäller en estetisk text 
som denna, är det väl värt att uttryckligen 
framhålla, att intrycket ändå inte blir så 
»tungt» 	och det beror på innehållet: 
flera av bisatserna skildrar ett ganska rör-
ligt, livfullt händelseförlopp. 

Inför en så skiftande stil som Strindbergs 
kan analytikern fråga: är det så att stilkonst-
nären Strindberg har valt de olika syntax-
typerna så att de korresponderar med moti-
ven, i viss mån illustrerar vad texten talar 
om? Frågan är estetiskt väsentlig - men 
vansklig att besvara. Och Gösta Holm rör 
sig här gärna med försiktiga antydningar. 
Början på kap. 2 i Röda rummet sägs vara 
»en pampig och tidstypisk presentation av 
en pamp». En gammal akademisk konst-
kritiker skildras i romanen med vad Holm 
kallar »sirlig syntax». Och vidare: »Över-
huvud kan Strindberg påfallande ofta ut-
trycka sig i mättade meningar, när han 
behandlar tidnings- och litteraturpolitik». 
Gösta Holms sammanställningar av syntax-
och motivkaraktär är tänkvärda. Dc väcker 
lusten att pröva iakttagelsernas räckvidd, 
genom en systematisk undersökning av syn-
taxtypernas fördelning på olika motiv(ty-
per). 

En huvudlinje i Epoker och prosastilar är 
att studera prosahistorien ur synpunkten 
tals pr åk 1 i g- skrift språklig 	stil. 
Det blir samtidigt berättelsen om hur la-
tinska och tyska syntaxvanor under långa 
tider, i många sammanhang kommer att do-
minera den prosa som skrivs på svenska. Det 
är en hjärtesak för Gösta Holm att under-
stryka, att svensk stilhistoria bara kan stu-
deras meningsfullt mot allmäneuropeisk kul-
turbakgrund. Han visar oss ofta på de 
språk- och kulturhistoriska sammanhangen 
över seklerna. Någon gång kan det kännas 
mindre angeläget, kanske till och med mind-
re adekvat. Om driingen Carlsson heter det 
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i Hemsöborna, med en rolig formulering 
och mccl en inledancic participfras >Född 
på ett bruk i Värmland, af tämligen obe-
stämda föräldrar, visade han redan tidigt en 
avgjord olust för kroppsarbete ... .. Recen-
senten känner för sin del ingen riktig glädje 
över Holms påpekande här, att detta parti-
ciputtryck till sin typ är »en avläggare av 
det gamla latinska participium conjunctum». 
Det vore kanske intressantare att veta hur 
pass vanligt bruket av denna 	i och för 
sig ganska händiga - konstruktion var i 
Strindbergs samtid. Det är inte säkert att 
den har haft något mer utpräglat stilvärde; 
i så fall är den mindre intressant i en teck-
ning av en författarstil. 

Gösta Holm har speciella förutsättningar 
för att tala om talspråklig sylltax. 1-Ian har 
varit en drivkraft bakom ett stort och blomst-
rande forskningsföretag, med centrum i 
Lund, där man nu studerar talspråkets syn-
tax utifrån bandinspelat tal av olika slag, 
från samtal mellan domare och anklagad 
inför rätta, till akademiska föreläsningar. 
Spåren av denna verksamhet har redan av-
satt sig i den nyligen utkomna skriften 
Szenskt talspråk. 1 »Epoker och prosastilar» 
är det ett annat slags material som ger prov 
på det levande talets syntax: bandinspel-
ningar med dialekttalandc personer (ligger 
där bakom en tanke, att dialektsyntax är 
speciellt »genuin»?). Vi har mycket nytt 
att lära om talspråkssyntax i Gösta Holms 
inledningskapitel. Ett litet axplock bland 
frågeställningarna: hur brukar vi börja våra 
meningar, när vi talar? finns t. ex. speciellt 
vanliga inleclningsadvcrb i muntlig berättel-
se (då/så/ . . ., sen/så! .....vd  o. s. v.) ? bru-
kar vi sätta t. ex. »om»-bisatser f ö re eller 
e f t e r den överordnade satsen när vi talar? 
vad för slags appositioner förekommer i tal-
språk? vilka typer av »omtagning» är van-
liga i tal o. s. v. »Epoker och prosastilar» 
sainmanställer 	och demonstrerar även på 
bruksprosa - ett slags graderad skala av 
mer eller mindre talspråksniira, resp. tal-
språksframmande syntaktiska typer. Stil-
forskningen kommer att dra nytta därav. 

Det är väsentliga ting som Gösta Holm 
här för oss in i. De har betydelse för språk-
vården: kunskap om det faktiska språkbru-
ket och dess traditioner måste vara grun-
den för varje ställningstagande i språkfrå-
gor. Och man kan understryka den peda-
gogiska betydelsen av det som översiktligt 
behandlas i Holms inledning och som i stor 
omfattning studeras i Lund, avdelningen 
talspråkssyntax. Om vi vet hur spontant tal-
språk ser ut, ])är det bli oss en hjälp i kons- 

ten att lära ut den skriftspråksnorm som vi 
nu har. När man läser en del av Holms 
exempel på spontan talsyntax, fylls man av 
beundran inför den prestation som varje 
skolbarn utför, när det lär sig skriva »nor-
malt». 

Gösta Holms syfte, när han talar om tal-
språkssyntax, är förstås i detta sammanhang 
stilanalytiskt. Med kritiskt tonfall heter det 
i hans inledning: 

1 litterär-stilistiska undersökningar görs 
ofta jämförelser mellan det skriftspråk 
man studerar och - stilforskarens före- 
ställningar om 	talspråk. Ord som 
»tung», »invecklad», »förkonstlad», re-
spektive »ledig», »naturlig» är vanliga i 
sådana sammanhang. Ofta kan iakttagel-
serna bottna i en riktig introspektion. Men 
inga statistiskt grundade slutsatser har 
kunnat dras, och inte sällan har underla-
get» osäkerhet - för att inte säga ohe- 
fintlighet 	fört vilse. 
Ja, det är sant, att stilistikern behöver 

all den faktiska kunskap han kan få om 
frekventa syntaxdrag i levande tal, i dess 
många olika former. Å andra sidan: tal-
språklig stil i skönlitterära texter kan inte 
riktigt få likna det spontana talet 	den 
måste säkert vara mer koncentrerad, på 
något sätt stiliserad, mindre nyckfullt fladd-
mode, »anakolutisk», i syntaxen. När vi får 
en säker bakgrundskunskap, då kan vi 
föra frågan ett stycke vidare: hur skiljer 
sig skönlitterär stil som gör ett talspråkligt 
intryck (eller helt enkelt avser att återge 
talspråk) från normalstrukturer i faktiskt, 
uppteeknat tal? Vilka drag i talet tar pro-
sadiktare framför allt fasta på, när de vill 
göra sin stil talspråklig? Eller, sett från 
läsarsidan: det vore bra, om vi kunde ut-
röna, v il k a drag i en text, som framför 
allt ger moderna läsare (om andra kan vi 
svårligen yttra oss) ett intryck av talspråk, 
»ledigt», »naturligt» eller hur man nu vill 
beskriva sitt intryck. Undersökningar med 
det sistnämnda syftet 	Snarast experimen- 
talpsykologiska - vore inte oväsentliga för 
det som Gösta Holm i sitt slutord anger som 
stilforskningens quinta essentia: »studiet av, 
gärna den estetiska, effekten». 

1 »Epoker och prosastilar» ställer Gösta 
1-blm fram för oss en uppsättning av dissek-
tionsinstrument för analys av textens syn-
taktisk-stilistiska sammansättning (avsedd 
att brukas med urskillning och omdöme, inte 

bevare oss! 	som ett frågeschema för 
nitiska studenter att fylla i). Han har gjort 
dristiga svep av typen »Sönderbruten syn-
tax. Från Pär Lagerkvist till Tage Aurell.» 
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Och han har sammanfattat och funnit in-
fallsvinklar för stilstudium av bestämda för-
fattare och texter. Måtte Gösta Holm, pro-
fessor i nordiska språk, få många talang-
fulla elever och energiska medarbetare, som 
kan närmare utföra och pröva de många 
uppslagen i denna generöst uppslagsrika bok. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Institutet för svensk 
språkvård eller till tidskriften. Om inget an-
nat anges har frågorna besvarats av tidskrif-
tens redaktör. Förkortningar: SAOB= 
Svenska Akademiens ordbok; SAOL= 
Svenska Akademiens ordlista (9 upplagan). 

Vilka nationalitetssubstantiv och -adjektiv 
bör användas till de nya statsnamnen Bar-
bados, Botswana, Guayana, Lesotho och 
Qatar? 

Följande ord rekommenderas: 
barbadier, barbadisk 
botswanier, botswanisk 
guayanan, guayanansk 
lesothier, lesothisk 
qataran, qataransk 
(Jfr f. ö. Språkvård 1965: 4.) 

ovanligt. SAOB definierar ordet som 
»natten mellan lördag o. söndag (ugn gg 
mellan fredag o. lördag)». Det är därför 
möjligt att ordet ibland kan missförstås, 
varför det kan vara lämpligt att iaktta en 
viss försiktighet med det och t. ex. i ny-
hetsrapporter använda uttryck som »nat-
ten till söndagen», »natten mellan lör-
dag och söndag» resp. »natten till lör-
dagen», »natten mellan fredag och lör-
dag». 

Är det korrekt att använda ett verb för-
snabba? 

Försnabba är bildat efter mönster av en 
stor grupp verb avledda med prefixet för-
och suffixet -a av adjektiv, t. ex. förkor-
ta, förstora, förarga, förbittra. Ordet sy-
nes vara ganska nytt - det äldsta exem-
pel vi känner är från 1955. Som alterna-
tiv till »påskynda», »göra snabbare» o. d. 
synes försnabba stundom kunna göra god 
tjänst. 

Finns det något substantiv som motsvarar 
adjektivet generad? 

Ja, det finns ett substantiv genans, som 
enligt SAOB används »i vissa kretsar, med 
prägel av slang» och som troligen är en 
inhemsk bildning till genera eller genant 
(jfr leverera: leverans; elegant: elegans 
etc.). SAOB:s äldsta belägg på genans 
är från 1910, och ordet definieras som 
»förhållandet att känna sig generad, 
(känsla av) obehag 1. förlägenhet». 
Genans torde emellertid vara ett ovanligt 
ord, som inte är omedelbart förståeligt för 
alla, varför det knappast kan rekommen-
deras till allmänt bruk. Ordet finns inte 
i Östergrens ordbok, i SAOL eller i Il-
lustrerad svensk ordbok. 

Vilken natt avses med ordet »lördagsnat- 
ten»? Är det natten mellan lördag och sön- 	VarI heter ordet rigid i neutrum? 
dag eller natten mellan fredag och lördag? 

Normalt avses med lördagsnatten natten 
mellan lördag och söndag, t. ex. »Det var 
dans bort i vägen på lördagsnatten» hos 
Fröding. Ordet lördagsnatt tolkas då som 
en fortsättning till lördagsmorgon, lördags-
eftermiddag och lördagskväll. Det före-
kommer dock också att lördagsnatten an-
vänds om natten mellan fredag och lör-
dag, även om detta torde vara mycket 

Rigid tillhör en ordgrupp som alltid har 
varit svårhanterlig i svenskan, därför att 
man ofta inte vet vad ordet skall heta i 
neutrum. Om ordet rigid skall fungera 
tillfredsställande behövs det dock en 
neutrumform, och den regelrätta formen 
måste vara rigitt. På samma sätt höjs 
solid, solitt (jfr SAOL). 1 andra fall 
undviker man dock oftast en dylik höj-
ning. Det gäller t. ex. likvid, morbid, per- 
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fid, stupid och timid, om vilka SAOL 
säger att cic,n neutrala formen (på -itt) 
undviks. Även av dessa ord förekommer 
dock stundom neutrumformer på -itt, och 
de är de enda neutrumformer som kan 
användas i dessa fall. Vill man undvika 
sådana neutrumformer, måste man välja 
ett uttryck som inte kräver en neutral 
form (t. ex. »en stupid pojke» i st. f. »ett 
stupitt barn»). 

Det synes inte finnas något speciellt 
skäl att undvika just formen rigitt, varför 
vi utan tvekan vill rekommendera den till 
användning. 

Det bör dock påpekas att rigid för när-
varande nästan har karaktären av mode-
ord (liksom motsatsen flexibel), och det 
kan beklagas att man inte mera allmänt 
använder en svensk och för alla begrip-
ligare ersättning för ordet, t. ex. stel, styv, 
oböjlig, (fast) låst. 

Bör man skriva handbollsko, träningsko el-
ler handbollssko, träningssko? 

Handbolissko och träningssko är de kor-
rekta formerna. Handbollssko är samman-
satt av handboll och sko. När förleden 
själv är en sammansättning är huvudre-
geln att sammansättningens huvudfog ut-
märks genom ett s (jfr bokförlag: skol-
boksförlag, bildäck: lastbilsdäck). Särskilt 
i sportspråk används emellertid ofta för-
lederna handboll och fotboll utan s i oli-
ka sammansättningar; det heter t. ex. 
Svenska Handbollförbundet, Svenska Fot-
bollförbundet (och Fotbollstadion i Sol-
na). Dessa sammansättningar är icke kor-
rekt bildade ur svensk synpunkt, utan de 
är troligen påverkade av motsvarande ut-
tryck eller ord i engelskan. 

1 träningssko har förleden s-form lik-
som alla andra förleder på -(n)ing i sam-
mansättning, t. ex. näringsliv, förenings-
verksamhet, lösningsmedel, övningsupp-
gift. 

Hur skall substantivet additiv böjas? 

Additiv är neutrum, liksom en rad lik-
artat bildade ord, t. ex. kreditiv, alterna-
tiv, invektiv, direktiv. Bestämd form är 
alltså additivet, pluralis additiv. 1 st. f. 
additju torde f. ö. »tillsats» ofta kunna 
användas. 

Heter det »en ir» eller »en irer» om invå-
nare pa Irland? 

Irer (i pluralis detsamma) är sedan gam-
malt den korrekta formen (jfr äv. da. 
irer, no. ire), och det är den enda form 
som anförs i t. ex. SAOB och SAOL. 
Formen jr, som stundom påträffas i pres-
sen, är mindre korrekt; den är utlöst ur 
pluralen irer och adjektivet irisk och 
också bildad efter mönster av ord som 
britt, kelt, grek, tjeck. 

Nordiskt språkmöte 1967 

Språknämnderna i Danmark, Finland, Is-
land, Norge och Sverige höll sitt fjortonde 
gemensamma möte på Utstein kloster utan-
för Stavanger den 15-17 september 1967. 
Vid detta möte diskuterades bl. a. turistter-
mer, uttalet av nordiska släktnamn och un-
dersökningen av ordförrådets tillväxt under 
efterkrigstiden (Jfr Språkvård 4/1966). 
Särskild uppmärksamhet ägnades åt frågan 
om vad som kan göras för att förbättra 
ungdomens förmåga att uttrycka sig i skrift 
pi. modersmålet (rektor Hillmans inled-
ningsanförande finns på annan plats i det-
ta nummer), och ett annat viktigt ämne 
för överläggningarna var den ständigt ak-
tuella frågan om inlåning av främmande 
ord och om purism. 

Språkvård 1968 

Tidskriften Språkvård kommer att utges 
med fyra nummer också under 1968, och 
prenumerationspriset är oförändrat 8 kro-
nor vid prenumeration direkt hos Nämn-
dcii för svensk språkvård, Box 2056, Stock-
holm 2 (postgiro 19 74 75). Vid prenume-
ration genom bokhandeln är priset 10 kro. 
nor. 

Prenumerationsavgiften för 1968 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 1968. 
Första numret för 1968 beräknas kunna ut-
sändas i februari. 
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