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Språklig databehandling 

Av Sture Allén 

Anförande inför Tekniska Nomenklatur-
centralens representantförsamling vid dess 
årsmöte den 29 maj 1969. 

De första elektroniska datamaskinerna till-
kom under 1940-talet, och under samma 
årtionde etablerades kontakten mellan da-
tamaskinerna och språkvetenskapen. Data-
maskinerna har utvecklats i snabb takt se-
dan dess. Språkvetenskapen har också ge-
nomgått en betydande utveckling under de 
tjugofem år det gäller. En viktig faktor har 
varit just kontakten med datatekniken: å 
ena sidan öppnade sig nya möjligheter, å 
andra sidan ställdes nya krav på språkbe-
skrivningen. 

Under beteckningen språklig databehand-
ling kan man sammanfatta all den verk-
samhet som knyter sig till kontaktområdet 
mellan datamaskinerna och språkvetenska-
pen. Det blir fråga om utformning av for-
maliserade modeller och procedurer för un-
dersökningar av mera internt lingvistiskt 
intresse och om tillämpningar på en rad oli-
ka områden. Min tanke är att i all korthet 
ta upp båda aspekterna. 

jag kallar alltså området språklig data-
behandling. Termen motsvarar engelskans 
computational linguistics. En direkt mot-
svarighet skulle ju egentligen vara datama-
skinell lingvistik, men det förefaller mig 
som om den beteckningen är alltför begrän-
sad, i det att språklig databehandling som 
sagt förekommer utanför den egentliga 
Iingvistiken eller språkvetenskapen. 

Grammatiska och lexikologiska 
forskningsuppgifter 

Enkelt uttryckt har språkbeskrivningen två 
huvuddelar: grammatiken och lexikonet. 
Låt mig först ge några exempel på gram-
matiska forskningsuppgifter där datamaski-
nen har kommit till användning. Inom 
fonologin 	studiet av språkljudens system 

kan jag nämna undersökningar av vilka 
regler som gäller för enheternas kombina-
tioner med varandra (talade svenska ord 
kan t. ex. börja på sk-, spj- osv, men inte 
på stf-, jps- Osv.). Ett annat viktigt fonolo- 

giskt område är talsyntesen, där man på 
maskinell väg producerar språkljud och där 
datamaskinen ingår som ett led i apparatu-
ren. 

Grafonomin är motsvarigheten på den 
skriftspråkliga sidan till fonologin. Natur-
ligtvis kan man också här peka på kombi-
nationsundersökningar (skrivna svenska ord 
kan t. ex. börja på sk-, spj-, tj- osv, men 
inte på jps- osv.). Viktigt är vidare bl. a. 
arbetet på automatisk överföring av skrift 
till tal -- liksom självfallet den omvända 
konverteringen. Vi är här egentligen inne 
på det område av uttrycksläran där fonolo-
gin och grafonomin knyts samman. 

Från en annan synpunkt byggs orden upp 
av (mer eller mindre klart) betydelsebå-
rancle element som i dat-or-n. Dessa morfem 
är 	morfologins studieföremå 1. Datamaski- 
nen har använts för undersökningar av de-
ras uppträdande inom ordens ram, dvs, vid 
ordbildningen och ordböjningen. 

Inom syntaxen märker man kanske tyd-
ligast datamaskinens inverkan. Målet har 
varit en maskinell satsanays. Kraven på 
fornialisering och fullständighet i språkbe-
skrivningen har lett till - eller i vissa fall 
varit en bidragande orsak till -. utveck-
lingen av nya syntaktiska modeller och i 
anslutning därtill nya språkteoretiska stånd-
punkter över huvud taget. 

När det gäller betydelseforskningen lig-
ger det kanske närmast till hands att peka 
på den s. k. distributionella semantiken. 
Utgångspunkten är att olikheter i ords be-
tydelse återspeglas i olikheter i fråga om de 
språkliga omgivningar - kallade kontex- 
ter 	som orden uppträder i. Här blir det 
sålunda fråga om kontextklassifikation. 

Datamaskinen har också i stor utsträck-
ning kommit till användning inom lexiko-
login. Man har framställt konkordanser 
(där orden ges i sina kontexter), ordindex, 
finalalfabetiskt ordnade lexikon (s. k. bak-
längeslexikon), frekvenslexikon m. m. 

Andra Iingvistiska uppgifter 

Utöver de båda huvudområdena inom 
språkbeskrivningen kan jag nämna vissa 
speciella fält. Principiellt viktig är möjlig-
heten till verifiering av språkbeskrivning. 
Det kan t. ex. gälla en samling regler för 
satsstruktur. Om dessa är formaliserade och 
uttömmande kan man låta dem maskinellt 
producera (generera) strukturer av det 



slag som de är avsedda att beskriva. Re-
sultatet kan granskas och oegentligheter i 
reglernas formulering elimineras. Nya 
strukturer kan så genereras och granskas 
osv. Förloppet blir alltså rekursivt. 

Också formuleringen av språkhistoriska 
lagar kan kontrolleras på ett likartat sätt. 
Här kommer emellertid en annan möjlig-
het in i bilden, nämligen simulering av his-
toriska förlopp. Man har exempelvis gjort 
experiment med att mata in latinsk text i 
maskinen och sedan undersöka, vilka typer 
av influenser som har lett till uppkomsten 
av de olika romanska språken. 

Inom textfilologin erbjuder datamaski-
nen goda möjligheter. Det gäller Isär bl. a. 
att hålla reda på stora mängder av text-
varianter i olika handskrifter. Det gäller 
också att åstadkomma så goda konjekturer 
som möjligt, dvs, sannolika utfyllnader av 
textluckor respektive förbättringar av kor-
rupta ställen. Detta kan underlättas genom 
omfattande kontextsökning, inriktad på att 
sammanställa parallella textställen. 

Slutligen anför jag det språkstatistiska 
området, där i och för sig givetvis de 
frekvenslexikon som jag nämnde under hu-
vudavdelningen lexikologi också hör hem-
ma. Det blir emellertid fråga om åtskilligt 
annat, t. ex. olika ordtypers statistiska upp-
trädande inom ordförrådet respektive i tex-
ter, sannolikheterna för olika slags enheters 
uppträdande i språkströmmen (en infor-
mationsteoretisk synpunkt) osv. Ett mera 
allmänt intresse har de speciella tillämp-
ningarna vid författarbestämningar väckt. 

Vokabulärforskning 
För egen del har jag när det gäller språk-
lig databehandling främst ägnat mig åt vo-
kabulärforskning i vid mening. Det är kan-
ske därför naturligt att jag uppehåller mig 
lite utförligare vid denna. Den har också 
vissa beröringspunkter med det viktiga spe-
cialområde som TNC ägnar sig åt. Voka-
hulärforskningen skär över gränserna mel-
lan grammatik och lexikon och har dess-
utom språkstatistiska inslag. Mitt första ar-
bete på området var en konkordans till en 
äldre svensk text, och den körde jag ut 
vintern 1961/62. Grunden till det projekt 
som jag nu arbetar med lade jag 1964. 
Forskningsgruppen för modern svenska vid 
universitetet i Göteborg kunde upprättas 
1966 tack vare anslag från Stiftelsen Riks-
bankens jubileumsfond. 

Det mål jag ställde upp var att studera 
nusvenskans vokabulärsystem från olika 
synpunkter på grundval av ett representa-
tivt och omfattande textmaterial. jag lyc-
kades komma över ett lämpligt material i 
maskinläsbar form genom samarbete med 
en rad tidningssätterier. De fem tidningar-
na Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 
Stockholms-Tidningen, 	Handelstidningen 
och Sydsvenska Dagbladet tog vara på sätt-
remsor (hålremsor) för min räkning enligt 
ett visst tidsschema under år 1965. Härige-
nom kunde jag läsa in och på magnethand 
lagra en korpus som omfattade en miljon 
löpande ord fördelade på 1 387 artiklar 
av 569 författare. Det är alltså fråga om 
autentisk, icke förbehandlad text. Materia-
let har vi sedan bearbetat i olika avseen-
den, och jag tänkte närmast ta upp vissa 
problem och redogöra för vissa resultat som 
hänför sig till bearbetningen. 

En huvuduppgift har varit och är att 
framställa frekvenslexikon. När det blir tal 
om kvantifiering uppkommer alltid den 
grundläggande kvalitativa frågan, vilka en-
heter man skall räkna med. jag skall näm-
na några av de centrala beskrivningsnivåer 
som jag urskiljer. Den första innefattar de 
grafiska orden, dvs. de enheter som be-
gränsas av blanka typrum. Här är då t. ex. 
saxarnas en enhet. På den andra nivån är 
isomograferna uppdelade i komponenter. 
Här bildar då formen saxarnas av sax en 
enhet och formen saxarnas av saxare en 
enhet. Den senare formen är belagd i en 
artikel apropå 900-årsminnet av slaget vid 
Hastings: »Wilhelm, hertig av Normandie, 
fick namnet Erövraren när slaget var över, 
ty saxarnas konung Harald och hans 
10 000 soldater besegrades i grund.» Anta-
let enheter stiger alltså. 

På den tredje nivån sammanförs höj.. 
ningsformer och variantformer till stickord 
eller lemman. Här förs då formerna saxar-
nas, saxen, saxar osv, till lemmat sax och 
formerna saxarnas, saxaren, saxare, sach-
sarnas, sachsare osv, till lemmat saxare/ 
sachsare. Antalet enheter sjunker alltså. Vi 
arbetar på att i väsentlig utsträckning auto-
matisera lemmatiseringen. En fjärde nivå 
är den fraseologiska. Här är enheterna 
återkommande ordkombinationer av typen 
i första hand, i så fall, strängt taget osv. 
Det visar sig att man i mycket stor ut-
sträckning bygger upp sina meningar med 
hjälp av fiirdigmyntade fraser. Övriga ni-
våer förbigår jag här. 
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År 1967 var vårt första lexikon färdigt. 
Det var ett frekvenslexikon på graforcis-
nivå som fick titeln Frekvenser i svenskan 
1965. Vi tog fram det i tre versioner: den 
första frekvensordnad, den andra (initial-) 
alfabetiskt ordnad och den tredje finalalfa-
betiskt ordnad. Vi har inte publicerat lexi-
konet utan har det i bundna radskrivarut-
skrifter och på magnetband. Varje version 
omfattar drygt 1 700 foliosidor. Antalet oli-
ka ord visade sig bli något över 100 000, 
och frekvenserna varierade mellan drygt 
30 000 för och och 1 för de flesta orden (c. 
60 %). Uppgifter om fördelningen på tid-
ningar, ämnesområden m. m. ges också i 
lexikonen. 

Följande år tog vi frarn vad jag kallar 
Basvokabulär på grafordsnivå. Detta lexi-
kon är baserat på ordens frekvens och för-
delningen på tidningarna. Den senare be-
räknas med hjälp av ett spridningsindex 
som varierar mellan 0, då vederbörande 
ord är belagt i en enda tidning, och 1, då 
ordet är fullständigt jämnt fördelat över 
tidningarna. Till basvokabulären kvalifice-
rade sig strax över 10000 enheter. Dessa 
får sägas inta en central ställning i det nu-
svenska vokabulärsystemet. jag kan nämna 
att inget ord nådde upp till spridningsvär-
det 1. Det som kom högst hade värdet 
0,993 och var oväntat nog betydligt (i ut-
tryck som betydligt bättre, öka betydligt 
o.d.), alltså inget av de mest frekventa or-
den. Också basvokahulären är opuhlicerad 
och föreligger i radskrivarutskrift och på 
magnetband. 

1 år har vi så fått frans ett frekvenslexi-
kon på homografkomponentnivå, den andra 
av de nivåer jag nämnde. Det har titeln 
Nusvensk frekvensordbok 1. Detta håller vi 
nu på att kontrollera och slutbearbeta in-
för den förestående publiceringen. Det som 
skall publiceras är den finalalfabetiska ver-
sionen, vilket jag betraktar som naturligt 
med tanke på att böjningsformer bildar 
självständiga enheter på den nivå det gäl-
ler. För övrigt kommer man i princip lika 
lätt åt ett givet ord i ett finalalfabetiskt 
lexikon som i ett initialalfabetiskt. Som en 
andra del kommer enligt planen senare den 
alfabetiska versionen av ett lexikon på 
lemmanivå, kallat Nusvensk frekvensord-
bok 2. 

För att kunna genomföra den uppdel-
ning av homograferna som vi har gjort 
behövde vi ett homograflexikon. Något så-
clant fanns inte, utan vi fick upprätta ett. 

Det kom att omfatta över 40 000 honsogra-
fer. Drygt 30 000 av dem var belagda i 
vårt material och i en sådan omfattning, 
att deras sammanlagda frekvens var över 
600000. Detta betyder alltså att mer än 
vartannat ord i materialet är ett belägg på 
en homograf (enligt den uppställda defini-
tionen). Praktiskt gick vi tillväga så vid 
homografsepareringen, att vi stansade upp 
och läste in homograflexikonet och körde 
det mot vårt frekvenslexikon. Ha••rigenos 
fick vi fram en lista över de homografer 
som var belagda i vårt nsaterial. Med hjälp 
av denna lista och magnetbandsvcrsionen 
av den löpande texten tog vi så ut en kon-
kordans i s. k. KW]C-format (ett format 
da••r stickorden är centrerade och försedda 
med förkontext, efterkontext och belägg-
ställesuppgift) över beläggen på homogra-
ferna. Denna gick vi igenom manuellt. 
Resultatet stansade vi upp i form av en 
lista över homografernas komponenter. 
Denna lästes in i maskinen och fick opere-
ra på vårt lexikon. jag kan tillägga att vi 
genomförde ett samplingsförfarande när det 
gällde de allra vanligaste orden, som näs-
tan alla är homografer. Vi har 26 ord med 
en frekvens över 4 000. Av dem är det bara 
2, och och inte, som är icke-homografer. 
Naturligtvis har vi gjort en rad andra be- 
arbetningar 	lexikaliska och grammatis- 
ka 	av materialet, men dem får jag för- 
bigå här. 

Verksamheten har krävt att Ni fått byg-
ga upp ett programsystem. Det har fått 
namnet Språkdata. För närvarande onsfat-
tar det ett tjugotal ganska stora prograni-
komplex och utnyttjas av flera andra pro-
jekt. Eftersom jag kör på en datamaskin 
av Saabs tillverkning, är programmen lsi-
vudsakligen skrivna i Algol-Genius, i tnind-
re utsträckning i DAG (Saabs assembly-
språk). 

Tanken var ursprungligen att lexikonen 
skulle publiceras via offsettryck mccl ut-
gångspunkt i radskrivarutskrifter. Det har 
emellertid visat sig att vi blir klara mccl 
vårt magnetband i ett skede, då det förlag 
som skall ge ut ordböckerna 	Almqvist 
& Wiksell - är i färd med att introcluce-
ra datasättning. Förfarandet vid publice-
ringen kommer därför att bli betydligt mer 
avancerat. Vi levererar ett magnetband till 
tryckeriet, som bearbetar det med hjälp av 
redigeringsprogram och sedan via fotosätt-
maskin producerar det tryckta lexikonet. 
Detta ger oss helt andra typografiska möj. 
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ligheter. Vi får både versaler och gemena, 
och vi får möjlighet att återge alla de spe-
cialtecken som är belagda i materialet: o, 
6, fl osv. 

Tillämpningar 

Härmed är jag inne på tillämpningarna av 
språklig databehandling. Att grafisk text-
behandling kommer att spela en stor roll 
råder det inget tvivel om. Den tillämpning 
som mest har låtit tala om sig är väl emel-
lertid den språkliga maskinöversättningen. 
Det var också den som man från början 
fäste de största förhoppningarna vid. Me-
todiken har utvecklats starkt från ord-för-
orddversättning i kombination med manuell 
redigering, via satsning på speciellt utfor-
made maskiner och infogande av syntak-
tiska analys- och syntesprogram, till dagens 
markant teoretiskt inriktade forskning, där 
de lingvistiska gruodproblemen står i cen-
trum snarare än den praktiska applikatio-
nen. Optimismen har förbytts i ovisshet i 
och med att man har kommit till klarhet 
om den kolossala vidden hos de semantiska 
problemen. Tag som exempel flertydighe-
ten i en sats som Henrik Bernhard Palmrs 
klassiska förslag till inskription på riksdags-
huset: »Här fattas visa beslut.» Ovissheten 
betyder å andra sidan inte att fältet är 
uppgivet. 

Stora insatser har också gjorts inom om-
rådet för informationssökning. Man kan 
här grovt skilja mellan dokumentsökning 
och faktasökning. På dokumentationssidan 
har indexeringen av dokument kanske till-
dragit sig största intresset. ?lan har arbe-
tat med en rad olika tekniker: statistisk 
genomsökning av dokumentens ordförråd. 
KWIC-konkordanser över nyckelorden i 
dokumentens titlar, registrering av de verk 
som en författare refererar till (citerings-
indexering), kartläggning av nyckelord som 
ofta förekommer tillsammans (associations-
indexering) m. m. Till dessa indexerings-
system liksom också abstraherings- eller re-
feratsystemen har det sedan gällt att koppla 
lämpliga söksystem, med vilkas hjälp fors- 
karen 	i bästa fall genom samverkan med 
maskinen - skall kunna precisera sin frå-
geställning så, att han har utsikter att få 
just den information han vill, varken mer 
eller mindre. På faktasökningens område 
har man kanske inte lagt ner ett lika Stort 
arbete. Det finns emellertid fungerande 

system också här. Vad det blir fråga om är 
att tillhandahålla å ena sidan stora encyklo-
pediska datamängder och å andra sidan 
lämpligt utformade frågesystem. 

Ett angränsande, mycket intressant om-
råde omfattar de mera renodlade konver-
sationssystemen. Sådana kan utnyttjas på 
många sätt, exempelvis inom psykisk terapi 
och i mera speciell form inom pedagogiken. 
De krav som ställs på dcii språkliga data-
behandlingen är betydande. 

Aktuell situation 

Låt mig så till sist lägga några synpunkter 
på den aktuella situationen. Vad då först 
maskinvarorna beträffar är det framför allt 
två ting som jag anser betydelsefulla. Det 
första är de optiska läsarna. Inom Re-
cognition Equipment har man utvecklat en 
maskin (REI Reader) som läser text med 
hög hastighet och som är flexibel med av-
seende på typsnitt och format. jag ser det 
som ett starkt önskemål att så snart som 
möjligt få hit en avancerad optisk läsare. 
En sådan skulle komma att betyda oerhört 
mycket för all språklig databehandling, 
den rent lingvistiska såväl som den tilläm-
pade. Det andra jag har i tankarna är 
terminalerna: samverkan mellan språkfors-
karen och datamaskinen via fjärrskrivma-
skiner och inte minst bildskärmar lovar 
verkligen mycket. 

Vad programvarorna beträffar är det 
också två saker som jag vill framhålla. Det 
första är behovet av lingvistvänliga språk. 
Därmed menar jag programmeringsspråk 
som är förhållandevis lättillgängliga och 
som medger bl. a. behandling av strängar 
(sekvenser av enheter) och generativa för-
hopp. Det andra är önskemålet om kompa-
tibilitet mellan olika datasystem. Detta är 
en fråga om samordning och ekonomise-
ring av resurserna, där maskintillverkarnas 
politik ofta strider mot språkhehandiarnas 
önskemål. 

Under åren har jag allt starkare upplevt 
behovet av en fastare organisatorisk form. 
För fem år sedan framförde jag tanken 
på ett institut för språklig databehandling. 
Det finns åtskilliga sådana utomlands. 
Uppgifterna för ett institut skulle vara 
många. Enligt min mening borde det i ett 
första skede koncentrera sig på ord- och 
textforskning. Ordforskningen intar en vik-
tig ställning inte minst därigenom att en 



utveckling av metodiken i riktningmot 
alltmer integrerad databehandling förutsät-
ter en alltmer avancerad syntaktisk och se-
mantisk (dvs. grammatisk) analys av lö-
pande text. Institutet skulle självklart till-
handahålla färdiga program allt eftersom 
de fullbordades. 1 det tänkta institutets regi 
borde också ett textarkiv etableras. Redan 
nu sätts mycket text med hjälp av hålrem-
sa. Genom sätteriteknikens utveckling kan 
man inom kort få text färdigiagrad på 
magnetband. På grundval av textarkivet 
och andra disponibla texter (allt kan ju 
inte arkiveras) borde en serie lexikologiska 
bearbetningar utföras och en ordbank upp-
rättas. Tre huvudinriktningar förefaller mig 
naturliga: ingående undersökningar av sto-
ra men trots allt begränsade material un-
gefär av den typ som jag tidigare talade 
om, mindre avancerade undersökningar av 
mycket större material, säg 50 miljoner 
löpande ord, och slutligen fortlöpande re-
gistrering av den svenska vokabulärens ut-
veckling. Allt det här kan vi principiellt 
realisera redan nu. 

Framför allt är det en fråga om vilka re-
surser som ställs till förfogande. Att det 
gäller ett viktigt samhällsintresse är tydligt 
nog. Man kan peka på många fler till-
lämpningar än dem jag har nämnt, inte 
minst inom området för undervisning och 
läroböcker. Över huvud taget kan man säga 
att den s. k. informationsexplosionen i vä-
sentliga stycken är en språkexplosion med 
det naturliga språket som informationsbä-
rare. Detta ger kanske det bästa perspekti-
vet på området språklig databehandling. 

Jämförelser mellan 
vokabulärerna i svenska 
morgontidningar 1965 

Av Martin Gellerstam 

1 vilken utsträckning »talar» våra ledan-
de morgontidningar olika »språk»? Hur 
skall man kunna komma åt eventuella skill-
nader och vad beror dessa på? En och an-
nan regional skillnad brukar dras fram i 
dessa sammanhang, t. ex. Sydsvenska Dag-
bladets fjor mot de övriga rikstidningar-
nas fjol. Som exempel på andra formella 
skillnader kan man peka på Svenska Dag-
bladets preferens för den längre variantfor-
men i kemien, stavningsvarianter som schal 
osv. Gemensamt för dessa skrivningar är att 
de anbefalls av respektive tidningsredak-
tioner. Finns det möjligen också innehålls-
liga varianter som föredras på grund av 
exempelvis tidningarnas ideologiska stånd-
punkter? Det är känt att vad man från li-
beralt och konservativt håll betecknar som 
vinst ibland uppträder under namnet pro-
fit i socialistiska sammanhang. Kan man 
urskilja tendenser till olika vokabulärer hos 
tidningarna efter dessa linjer? 

När det gäller att få fram skillnader på 
innehållssidari kan man först konstatera att 
det som med en vag term brukar kallas en 
tidnings »profil» 	dvs, de åsikter och vär- 
deringar som kommer till uttryck främst i 
ledande artiklar och kulturartiklar 	är 
svåråtkomligt för en renodlat kvantitativ 
metod. Dock kan tidningsinnehållet natur-
ligtvis mätas genom beräkningar av olika 
innehållskategoriers utrymme ( i t. ex. spalt-
centimeter). En sådan metod bygger på 
hypotesen att en tidnings värderingar inte 
bara får ett kvalitativt uttryck i kommen-
taren, utan också ett kvantitativt som gäl-
ler det utrymme som tilldelas olika ämnen. 
Innehållsmätning av denna typ, utförd på 
svensk dagspress, visar på skillnader mellan 
morgon- och kvällstidningar, men också 
inom de olika tidningskategorierna. 

Nu kan emellertid en innehållsmätning 
föras ett steg längre genom en undersök-
ning av de enskilda ordens frekvenser inom 
ramen för ämneskategorierna. Att en viss 
tidning har ett relativt sett kraftigt inslag 
av låt oss säga utrikespolitiska artiklar är 
kanske i och för sig intressant 	men det 



säger inget närmare om vad som behand-
las eller vilka ord som kommer till upp-
repad användning. 

En tidnings »vokabulär» är givetvis en 
betydligt högre abstraktion än t. ex. ord-
förrådet hos en viss författare. Språket i en 
tidning skiftar mer eller mindre starkt be-
roende på genre, ämne, författare osv. En 
kulturartikel får knappast samma utform-
ning som ett reportage. Förutsättningen för 
en meningsfull jämförelse mellan tidningar 
måste därför vara att så många faktorer 
som möjligt hålls konstanta, vilket i sin 
tur innebär någon form av kategoriindel-
ning av tidningsmaterialet. En sådan mdcl-
ning bör givetvis också ligga till grund för 
en formell jämförelse som kan tänkas bely-
sa sådana ting som talspråklighet, förekomst 
av »svåra» ord (lånord eller rent utländskt 
språkgods), nya ordbildningar osv. Vidare 
kan man på detta sätt jämföra olika ämnen 
inom en tidning. 

Den tidningsjämförelse som Isär skall pre-
senteras bygger på stickprov ur fem poli-
tiskt och regionalt skilda morgontidningar 
från 1965: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning (GHT), Svenska Dagbladet (SvD), 
Stockholms-Tidningen (ST), Dagens Ny-
heter (DN) och Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten (SDS). Samplet omfattar to-
talt 1 387 artiklar av 569 författare och 
uppgår till ca en miljon löpande ord. Ma-
terialet har samlats in och bearbetats vid 
Forskningsgruppen för modern svenska i 
Göteborg inom ramen för projektet Data-
maskinell undersökning av tidningsprosa, 

och är primärt avsett att ligga till grund 
för en frekvensordbok (projektet har pre-
senterats på ett preliminärt stadium av 
projektiedaren, Sture Allén, i Språkvård nr 
3, 1966. Se vidare Alléns artikel i detta 
nummer av Språkvård). 

Eftersom bearbetningen av materialet 
bl. a. avser spridningen på författare, har 
endast signerade artiklar medtagits. Detta 
betyder framför allt att ledande artiklar 
saknas. Vidare har av andra skäl kåserier 
och sportartiklar uteslutits. 

Vid samplingen delades materialet in i 
tre genrer 	allmänna reportage, kultur- 
sidesartiklar och utlandskorrespondenternas 
artiklar 	som skulle tjäna som ett grovt 
mått på fördelningen av olika materialty-
per inom tidningarna. Indelningen gjordes 
enligt en mekanisk urvalsprincip på icke-
semantiska grunder och föregriper därför 
inte en senare genomförd indelning i äm-
nen på innehålisliga grunder. Dessa inne-
hållskategorier, som ger en mer nyanserad 
bild av ordens användningsområden än vad 
indelningen i genrer och tidningar kan ge, 
kom att omfatta sex ämnessfärer med olika 
tyngdpunkter: 

naturvetenskap med tillämpningar 
(NA) 
kulturvetenskap med tillämpningar 
(KU) 
politik och samhällsfrågor (P0) 
näringsliv och samfärdsel (NÄ) 
människa och miljö (MÄ) 
konstnärlig verksamhet (KO) 

Ämnenas procentuella fördelning fram-
går av följande tabell: 

GHT 	SvD 	ST 	DN 	SDS 	Totalt 

NA 6,8 11,1 4,2 6,5 9,1 8,4 
KU 26,0 29,8 25,7 36,4 28,0 29,0 
P0 14,8 17,7 29,2 18,7 17,0 18,5 
NÄ 13,9 6,4 8,1 8,1 10,0 9,1 
MÄ 16,0 14,5 19,3 16,4 18,3 16,7 
KO 22,6 20,4 13,5 13,9 17,6 18,3 

S:a 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

	

Totalt bidrar alltså KU med den största 	i underkant; SvD har positiv avvikelse för 
andelen medan NA och NÄ har de klart NA och negativ för NÄ; ST har en kraftig 

	

minsta textmassorna. De enskilda tidningar- 	övervikt för P0 och en något mindre för 

	

na avviker från denna totala fördelning på 	MÄ; i DN ligger KU ett bra stycke över 

	

framför allt följande punkter: GHT har 	medeltalet; de minsta avvikelserna återfinns 
övervikt för NÄ och KO medan KU ligger slutligen i SDS. 



Tidningsjämförelsen syftar i korthet till 
att belysa skillnader mellan tidningarna på 
två plan. (1) En betydelsenivå där frekven-
ta, över tidningarna karaktäristiskt förde-
lade ord får spegla innehållet. Orden - 
som definieras som graforden (böjningfor- 
merna) 	betraktas som »typiska» för en 
tidning i kraft av relativt sett hög eller låg 
frekvens (»plus»- och »rninus»ord). De 
grupperas i ämnesområden och tjänar att 
sammantagna karaktärisera tidningsvokabu-
lärerna innehållsmässigt. (2) En formell 
nivå som tar sikte på dels enstaka frekven-
ta (form)ords fördelning, dels fördelningen 
hos grupper av ettfrekvensord. 

jämförelsen gäller alltså (bortsett från 
grupper av ettfrekvensord) någorlunda 
frekventa ord - nedre gänsen har satts till 
frekvens 25. Det är uppenbart att ett ord 
med några få belägg inte kan säga något av  

värde om en tidnings språkbruk. På sin 
höjd kan man utläsa något om den enskilde 
journahistens språkliga vanor. 

För att sålla ut de karaktäristiskt förde-
lade orden har jag använt chikvadratineto-
den ner till frekvensen 45 och vid lägre 
frekvenser en spridningsmetod som bygger 
på standardavvikelsen. Den teoretiska för-
utsättningen är att det totala orcimateria-
het fördelar sig slumpmässigt på de olika 
samplen (tidningarna), dvs, att orden 
frekvensmässigt fördelar sig proportionellt 
efter tidningssamplens storlek (i praktiken 
är det uppenbart att det föreligger ett visst 
beroende, nämligen det som framkallas av 
ämnet). 

Här följer ett exempel på hur beräkning-
en kan se ut (chikvadratmetoden). jag väl-
jer ordformen kyrkan som har totaifrekven-
sen 141. 

GHT 	SvD 	ST 	DN 	SDS 

O 18 91 3 
T 25 42 17 
O-T —7 +49 —14 
(O-T)2  2,0 57,2 11,5 

T 

8 	 21 
18 	 40 

—10 	—19 
5,6 	 9,0 	85.3 

Spridningsindexet (x2 = 85,3) ger ett 
samlat uttryck för skillnaden mellan de 
observerade värdena (0) och de teore-
tiska (T). Dessa senare räknas fram genom 
att ordets totalfrekvens multipliceras med 
tidningarnas relativa textandelar. De Störs-
ta (positiva) avvikelserna finns i det ak-
tuella fallet i SvD. Gängse chikvadrattabel-
ler visar att sannolikheten ligger betydligt 
under en på tusen för att en sådan fördel-
ning skall vara ett verk av slumpen. Alla 
ord vars spridningsvärde överstiger ett visst 
minimum betraktas i undersökningen som 
signifikant fördelade och förtecknas efter 
vissa regler som plus- eller minusord i nå-
gon (några) av tidningarna. Förutsättning-
en är emellertid också att ordens spridning 
inom respektive tidningar håller ett visst 
minimivärde. Ett ord vars belägg hänför 
sig till exempelvis en enda artikel kan så-
ledes aldrig bokföras som plusord i den be-
rörda tidningen. 

Tanken var från början att man bland de 
utsållade »nyckelorden» skulle återfinna 

konnotativt laddade ord som konkurrens, 
prof it, centraldirigering osv. Nu visade det 
sig att många sådana ord som vittnar om 
en viss attityd hos språkbrukaren-tidning-
en låg under den stipulerade frekvensgrän-
sen. Majoriteten av nyckelorden speglade 
snarare tidningarnas intresseområden än di-
rekta attityder till det som behandlas. Men 
också ord med mindre utpräglad värdeladd-
ning kan givetvis avspegla en tidnings in-
ställning. En hög relativ frekvens för ord 
som betecknar »statusyrken» kan bidra till 
karaktäristiken liksom frekventa proprier 
som kretsar kring en viss politisk- iitresse-
sfär. 

Nyckelorden grupperar sig tydligast i 
SvD, ST och DN. SvD:s ämnessamnsansätt-
ning uppvisar övervikt för naturvetenskap 
(medicin), kultur och konstnärlig verksam-
het. Inom de senare ämnena slår plusorden 
från den kyrkliga sfären starkt igenom, t. ex. 
kyrkan, präster, kristna; vidare ord från 
teaterns område, t. ex. teatern, pjäs, pre-
miär, ensemblen, nppsättning och propriet 
Dram aten. Ett iögonenfallande drag hos SvD 



är dessutom det starka inslaget av titlar 
från den högre ämbetsmannavärlden, t. ex. 
professor, docent, doktor, biskop, direktör. 
Plusorden inom ämnet politik har tyngd-
punkten inom inrikes- och kommunalpoli-
tik, t. ex. bostäder, kommuner, socialdemo-
kraterna, hr (som »riksdagsmannatitel»). 
Minusord är däremot t. ex. frihet, politik 
och det jämnare spridda revolutionen. 
(Plus- och minusorden redovisas normalt 
inom de ämnen där orden relativt sett har 
de flesta förekomsterna. Är spridningen 
över ämnena någorlunda jämn, dvs, upp-
går till en viss indexsiffra, påpekas detta 
särskilt.) 

Två ämnen dominerar relativt sett i ST: 
politik samt människa och miljö. Det po-
litiska materialet förekommer som kultur-
sidesartiklar i betydligt större utsträckning 
än vad fallet är i de andra tidningarna. 
Vid sidan av mer allmänna politiska plus-
ord som politik finns ord med dragning åt 
det ekonomisk-politiska området, t. ex. eko-
nomi, inkomster, löner och de konnotativt 
rikare förtroende, målsättning, fackliga och 
färgade. Frekventa plusord med jämnare 
spridning över ämnena är amerikanska och 
privata. De propriella plusorden inom äm-
net politik utgör en väl sammanhållen 
grupp av namn på socialistiska länder, t. ex. 
Sovjet, Kina, Kuba, Vietnam. Till detta 
kommer starkt positiv signifikans för USA. 
Inriktningen på människa och miljö under-
stryks av i tidningen väl spridda plusord 
som barn och föräldrar. Bland de fåtaliga 
plusorden inom det svagt representerade 
ämnet KU förekommer filmer och TV. 

1 DN är den kulturella sfären starkt re- 

presenterad, ofta i form av översiktliga kul-
turartiklar. Bland plusorden kan noteras ett 
flertal abstrakta begrepp som känslan, verk-
ligheten, förtvivlan, insikt, tankar och vär-
deringar. Ett i DN väl spritt proprium är 
Bonniers. Flera värdeord återfinns i de po-
litiska artiklarna: frihet, demokratin, för-
ändring, uppror, enskilde. jämnare sprid-
ning har t. ex. människor, revolutionen, 
problemet, samhälle. Politiska plusord bland 
proprierna är Johnson, Kuba, Moskva. Att 
döma av de politiska plusorden, främst 
proprierna, ligger DN närmare ST än de 
övriga tidningarna. DN har vidare fler ab-
strakta begrepp med rikare konnotativ be-
tydelse än någon annan tidning. 

Fördelningen hos en rad frekventa form-
ord liksom hos vissa morfologiska grupper 
(ettfrekvensord) visar att gränserna mellan 
olika ämnen ofta är skarpare än mellan 
tidningarna. Följande tabell visar några ka-
raktäristiskt fördelade formord inpiacera-
de på skalan skrift-talspråklighet. Plus- och 
minustecknen illustrerar ordens positiva 
respektive negativa anknytning till ämne. 
Orden ovan punktlinjen är ordnade efter 
fallande chikvadratvärde beräknat på äm-
nen, orden under efter stigande värde. 
Gränsen har satts där negativa värden i 
MÄ och/eller KO övergår till positiva. 
Syftet är att åskådliggöra stilskalan från 
ord med högt stilvärde, t. ex. ej ner till 
talspråkliga former som sa. Punktlinjen kan 
sägas representera ett område där formor-
den är förhållandevis neutrala i stilistiskt 
hänseende. 

NA 	KU P0 	NÄ MÄ KO 	" 

ej + -- 	95,6 
icke + - - 	75,9 

skrift- emellertid + 	+ 72,6 
språki. torde + + - 56,5 
former såsom + - 40,9 

således + - 34,4 
nämligen + 20,8 

ska - + 43,4 
ner + 54,5 
lite - + 82,6 

tal- sen + 83,3 
språkl. sa + 110,4 
former 
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Fördelningen av plus- och minusorden i 
tabellen visar att ämnet MÅ står för de 
flesta signifikanta avvikelserna från nor-
men. Förvånansvärt är att KO tycks ligga 
närmast MÅ i användningen av formord. 
Endast i KO finns en tendens att undvika 
ord som ej och emellertid; ämnet har vida-
re ungefärligen de förväntade värdena när 
det gäller de talspråkliga orden (över det 
förväntade beträffande lite). Detta behö-
ver givetvis inte innebära att recensions-
språket, som utgör kärnan i KO, skulle 
vara »lättare» än språket i de artiklar som 
konstituerar exempelvis NA. Det enda man 
kan säga är att KO och framför allt MÅ 
tycks använda ledigare strukturord än de 
andra ämnena. 1 andra ändan av skalan 
ligger NA med plusord som ej, torde, näm-
ligen (minusord ska), NÄ med emellertid, 
torde, således, KU med icke och såsom och 
slutligen P0 med emellertid (minusord 
lite). 

En faktor som brukar användas för att 
mäta syntaktisk komplexitet är genomsnitt-
lig meningslärigd. Kriteriet korrelerar emel-
lertid inte mccl ämnenas relativa placering 
på stilskalan utom på en punkt: MÅ har 
den klart lägsta genomsnittliga menings-
längden (16,5). KO däremot ligger högst 
(19,7) tillsammans med P0 (19,6). De 
övriga ämnena ligger samlade strax kring 
medeltalet (18,6). Det skall dock poängte-
ras att kriteriet avser den syntrikliska kom-
plexiteten. 

När det gäller jämförelsen mellan tid-
ningarna kan man konstatera en klar skil-
jelinje i formellt avseende, nämligen mel-
lan ST och de övriga tidningarna. Tal-
språkliga plusord i ST som sa, sen, ner, 
lite, ska, mej i kombination med minusord 
som ej, emellertid, icke, såsom, torde tyder 
på ett språk som 	tydligen programma- 
tiskt (tidningens språkregler innehåller 
dock inga anvisningar i detta avseende) 
ligger det talade språket nära. Bilden är 
inte lika tydlig ifråga om de andra tid-
ningarna. SDS har de flesta skriftspråk-
liga plusorden, t. ex. ej, emellertid, nämli-
gen, såsom. Vidare kan man i SDS inre-
gistrera en tydlig övervikt för variantfor-
men -es i presens, vilket här utnyttjas som 
kriterium på graden av skriftspråklighet. 
Drygt hälften av SDS:s belägg förekommer 
i totalmaterialet endast i den längre va-
riantformen på -es. Det rör sig också myc-
ket riktigt om typiskt skriftspråkliga ord 
som sönderbrytes, tillhålles. En närmare 

granskning av fördelningen inom tidningen 
visar att dessa former är särskilt väl före- 
trädda inom NA 	här spelar de för SDS 
typiska artiklarna i jordhruksfrågor en vik-
tig roll. Det allmänna intrycket är att des-
sa artiklar ligger högt uppe på skriftspråks-
skalan. 

Också SvD har formella drag (preferens 
för skall på bekostnad av ska, plusord som 
torde, minusord som ner) som tyder på re-
lativt högt stilläge. Mot detta kan man an-
föra ett visst underskott av verbformer på 
-es. Vad beträffar de återstående tidningar-
na är underlaget för en bedömning magert. 
Möjligen talar DN:s minusord (emellertid, 
torde) för ett ledigare språk, medan GHT:s 
plusord (således, likväl) har en mer skrif t-
språklig karaktär. 

Siffrorna för den genomsnittliga me-
ningslängden bekräftar skillnaden mellan 
ST och de övriga tidningarna. Den lägsta 
siffran återfinns just i ST (17,1 ord per 
mening); högst ligger SDS (19,6), därefter 
GHT (19,0), DN (18,4) och SvD (18,1). 
Påfallande är att meningslängden exakt 
överensstämmer med faktorn genomsnittlig 
artikellängd: SDS 823 ord per artikel, GHT 
788, DN 708, SvD 674 och ST 593. 

Tidningarna skilde sig inte åt ifråga om 
bruket av lånord. Såsom representanter för 
lånord fungerade två grupper av ett-
frekvensord: dels verb på -era, dels adjek-
tiv med betoning på annan stavelse än den 
första (med vissa inskränkningar). Lånor-
dens fördelning följde nära nog perfekt de 
teoretiska värdena. Att spridningen på äm-
nen också var jämn -- möjligen en tendens 
till övervikt inom KO på bekostnad av 
MÅ - talar för att vi har att göra med ett 
relativt stabilt språkligt inslag. 

Detsamma gäller verbalsuhstantiv på 
-ande som brukar betecknas som utpräglat 
skriftspråkliga: ingen skillnad mellan tid-
ningarna och ett svagt underskott inom 
MÅ. 

De resultat som här har redovisats är väl 
i mångt och mycket varken nya eller över-
raskande. Från metodisk synpunkt får det 
dock betraktas som en styrka om jämförel-
sematerialet kan sållas ut genom statistiska 
kriterier i stället för att bygga på i förhand 
utvalda enheter som kan tänkas ge resultat 
i något hänseende. 

Det bör slutligen upprepas att materialet 
är skräddarsytt för en frekvensordbok. Ett 
varierat textmaterial som under sådana för- 
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utsättningar ofta är en fördel, kan göra re-
sultaten svårtolkade vid jämförelser mellan 
deltexter. Ett mindre blandat material, 
t. ex. enbart ledande artiklar i låt oss säga 
ekonomiska ämnen, kan troligen på ett kla-
rare sätt avspegla vokabulärskillnader, sär-
skilt på innehålissidan. Inte desto mindre 
vore det en lockande uppgift att göra om 
tidningsjämförelser av det här slaget med 
lämpliga intervaller och på så sätt inre-
gistrera såväl synkroniska som diakroniska 
skillnader. 

En ny svensk 
språkhistoria 

Av Claes-Christ ian Elert 

Gösta Bergman, Kortfattad svensk språk-
historia. Bokförlaget Prisma. Stockholm 
1968. Pris 15: 50. 

1 fickbokens lättillgängliga och tämligen 
billiga form ger denna bok det svenska 
språkets historia från de allra äldsta ur-
nordiska runinskrifterna från tiden före 500 
e. Kr. fram till vår tid. Det äldsta språket 
diskuteras med utgångspunkt i några run-
inskrifter. Framställningen breddas då his-
torien når den tid från vilken det föreligger 
handskrifter, efter ca 1225. Huvuduppdel-
ningen av texten sker främst i perioder som 
till omfång och benämning överensstämmer 
med dem som förekommer i A. Noreens 
och E. Wesséns standardverk, men efter år 
1700 får varje århundrade, också vårt eget, 
ett särskilt kapitel av samma omfång som 
de tidigare perioderna. Inom varje tidsav-
snitt behandlas sedan uttal, stavning, ord-
höjning och ordbildning samt i flera fall 
syntax. Stort utrymme har inom varje ske-
de givits åt ordförrådet, med särskilda av-
snitt för personnamn. 

Som förf, säger i förordet, kan denna 
kortfattade språkhistoria inte täcka allt i 
svenskans utveckling. Som ett exempel på 
något som skulle kunnat få större utrymme,  

namner han själv den vitti a litteraturen i 
dess beroende av de stora kulturström-
ningarna». Om den bristen finns, är den 
dock väl kompenserad av koncentrationen 
på språket i dess vanligaste och mest ty-
piska funktioner, något som faktiskt ger 
boken dess särprägel. Den ger den historis-
ka utvecklingen av språket i meddelanden, 
som brev och tidningar, uppteckningar, som 
dagböcker och protokoll, undervisande tex-
ter, som fackböcker och religiösa texter, och 
i föreskrivande framställning, som i lagar 
och kungabrev. 1 den utsträckning som det 
är möjligt att få veta något om det, be-
handlas också språket i tal och samtal. Det 
är material nog; svenskarnas språks histo-
ria är förvisso icke bara deras litteratur-
språks. 

Anmälaren har haft tillfälle att pröva 
boken i ett hårt test, nämligen såsom läro-
bok i en kurs i nordisk språkhistoria för ut-
ländska (amerikanska) studenter. Om hind-
ningen inte alltid har hållit, så har bokens 
innehåll med välvalda textutdrag, läsliga 
faksimilillustrationer och rika exemplifie-
ring stått sig mycket väl som kurslitteratur. 
Textutdragen ger förutom språkhistorisk 
belysning ofta också en kulturinstorisk. Ett 
domstolsprotokoll från 1614 om häststölcl 
och misshandel ger en närbild av krigets 
brutaliserande inverkan i stormaktstidens 
gryningsskede. Texterna är utförligt och 
pedadogiskt kommenterade och alldeles till-
räckligt omfattande för ett översiktligt stu-
dium av svensk språkhistoria. 

Presentationen av språket i det äldsta 
skedet, urnordiskan, börjar med ett konsta-
terande av källorna till vår kunskap om 
detta, följt av en diskussion av de stora 
förändringarna i språket vid vikingatidens 
början. Den utgår från några meningar be-
varade i runinskrifter (som också visas i 
bild). Det är en läsbar framställning. Lik-
väl är det behandlingen av de äldre skede-
na som anmälaren helst skulle vilja se ge-
nomförd på ett annat sätt i en svensk språk-
historia. Inget sådant verk har hittills ut-
nyttjat den begreppsapparat och terminolo-
gi för ljudhistoria som utvecklats bland eu-
ropeiska språkvetenskapsmuin inspirerade av 
pragskolan (t. ex. A. Martinet) och ameri-
kanska strukturlingvister i Bloomfields ef-
terföljd (t. ex. C. F. Hockett och H. M. 
Hoenigswald). Än mindre kan man då vän-
ta sig att finna spår av det stigande intres-
set för språkhistoriska problem i den ge-
nerativa grammatiken (t. ex. i arbeten av 
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M. Halle). Man saknar därför den konse-
kventa särhållningen av fonetiska och fone-
matiska förändringar, begrepp som fonem-
sammanfall och fonemsplittring, distinktio-
nerna av förändringar i ljudsystemet av 
»skjutande» och »dragande» typ, och för-
ändringsregler med användning av fonolo-
giska särdrag. Alla dessa effektiva beskriv-
ningsverktyg ligger outnyttjade vad svens-
kans ]judhistoria beträffar. Det är kanske 
förståeligt att så är fallet i en bok som är 
av den typ och har det syfte som Gösta 
Bergmans svenska språkhistoria. Men för 
de äldre skedena finns materialet delvis fär-
digt. Det gäller framför allt ljuclhistoriska 
undersökningar av de nordiska språkens 
äldre historia utförda av amerikaner (bl. a. 
E. H. Antonsen), sovjetryssar (M. 1. 
Steblin-Kamenskij m. fl.) och av islän-
ningen Hreinn Benediktsson. De berör di-
rekt företeelser i svenskans äldre utveck-
ung. 

Liksom i dessa undersökningar bör en 
modern ljudhistoria presentera utgångsvär-
dena för ljudförändringarna, nämligen fo-
nemsystemet och de möjliga fonemkombi-
nationerna i det äldsta språket. En beskriv-
ning av svenskans äldre historia skulle där-
för utgå (såsom E. Wesséns språkhistoria 
gör) från urnordiskans ljudsystem med fem 
vokaler. Förändringarna i detta system sker 
genom ett förlopp som inleds med att tryck-
styrkan genomgående förläggs till stammens 
huvudstavelse och fortsätter med synkope, 
som är bortfall av kort trycksvag, icke na-
saleracl vokal. 1 förening med automatisk 
fonctisk påverkan mellan vokaler i intill-
liggande stavelser leder synkopen till en ut-
ökning av vokalsystemet med y, ø och 4T. 
Synkopen, som är den mest genomgripande 
omgestaltningen av orden som ägt rum i 
vår kända språkhistoria, nämns i Bergmans 
bok liksom i förbigående. Framställningen 
glider snabbt över till omljudens remini-
scenser i nutida germanska språk. Synko-
pens förutsättning, tryckstyrkans förskjut-
ning till stammens huvudstavelse, nämns 
först i efterhand, och då i samband med 
uppkomsten av den grava accenten, som 
har en helt skild uppkomsthistoria och upp-
komsttid. Grav accent återspeglar icke ur-
nordiskans utan, som M. Oftedal har visat, 
den efterföljande tidens tryckstyrkeförhål-
landen. 1 ett visst skede, efter synkopen 
men före uppkomsten av en enklitisk be-
stämd artikel, ungefär på 900-talet, har ett 
särskilt tonhöjdsförlopp, kallat grav accent,  

kommit att karaktärisera alla ord som efter 
synkopen var flerstaviga. De under denna 
tid flerstaviga ordens tonhöjdsförlopp har 
sedan petrifierats. Det är vikingatidens 
stavelseantal som styr förekomsten av grav 
accent än, fastän av många skäl en hel del 
då enstaviga ord senare blivit flerstaviga. 

Den traditionella beskrivningen av ljud-
förändringarna i slutet av medeltiden som 
ges i Gösta Bergmans språkhistoria, ger 
inte heller en klar bild av den systematiska 
process som utökade den äldre fornsvens-
kans vokalsystem, som förefaller ha omfat-
tat åtta långa och åtta korta vokaler. Un-
der senmedeltiden inträdde en uttaisför-
skjutning av de långa bakre vokalerna som 
i och med förändringar av vokalernas längd 
i vissa konsonantomgivningar (men först 
då) ledde till uppkomsten av nya fonem. 
Det var två nya fonem som uppstod, u-lju-
det och ett slutet d-ljud, och svenskt riks-
språk hade under en tid det ovanligt rika 
vokalsystem med tio vokaler, som fortfa-
rande finns i många dialekter. Förekomsten 
av två fonem med å-karaktär nämns i den 
anmälda boken endast indirekt, genom 
uppgiften att det gamla å-ljudet, som var 
öppet och kanske hade en viss ö-fiirgning, 
sammanföll med det nya (s. 162). 

Som en av källorna till vår kännedom 
om urnordiskan omnämns de germanska 
lånorden i finskan och lapskan. 1 samband 
med detta upprepas ett påstående att des-
sa språk »tycks ha ändrat form mycket li-
tet under de sista 1 500 eller 2 000 åren», 
och därför återger de urnordiska lånorden 
i nästan oförändrad form. Finskan har un-
der den tid den kan följas tillbaka i histo-
rien förändrats en hel del och splittrats i 
dialekter och det finns inget som tyder på 
att detta språk har ändrats i långsammare 
takt än andra. Orsaken till att de nordiska 
lånordens form i finskan eller lapskan ger 
upplysning om den urnordiska formen, är 
att dessa språk genomgått andra föränd-
ringar än de nordiska språken. Därför kan 
exempelvis trycksvaga vokaler vara bevara-
de i ett lånord som kuningas 'konung' i 
finskan, medan andra förändringar typiska 
för finskan kan ha förändrat orden på annat 
sätt, t. ex. när det germanska gaizaz (isl. 
geirr) 'spjut' blir keihäs eller gisla blir 
kihla 'fästegåva'. De finsk-ugriska grann-
språken har inte hållit de nordiska lånor-
den i någon konserverande »frysbox». 1 
bildspråk kan det snarare sägas att de som 
fossiler bevarade orden utsatts för andra 
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etsande syror, och att det därför är andra 
detaljer som lämnats kvar. 

Stort utrymme ägnas med rätta i Berg-
mans språkhistoria åt det talade språket. 
Det är talspråket som går före i språkets 
utveckling, och dessutom har för språkbru-
karna i varje tid givetvis den talade kommu-
nikationen varit viktigast och vanligast. Men 
allt tal från äldre tid har förklungit. Från 
skriftliga källor får allt det dragas ut som 
vi kan få reda på om talspråket i äldre 
tid. 1 sin språkhistoria tar Gösta Bergman 
upp särskilt 1600-talets taispåk i högre 
samhäliskretsar. Behandlingen bygger på 
informella skriftliga källor: brev, dagboks-
anteckningar e. d. som gjorts av bl. a. 
Karl XI och Karl XII. Vissa av dessa 
skrifter har nyligen utgivits i pålitliga ut-
gåvor. En källa som kan öppnas och möj-
ligen visa sig ge material åt just detta stu-
dium, är de stenografiska protokoll som 
finns från bl. a. rådets sammanträden under 
1600-talet. Beträffande 1800-talets uttal av 
enskilda ord rapporterar Gösta Bergman re-
sultatet av sin genomgång av några språk-
liga skrifter, Petter Mobergs grammatik 
1815 och A. F. Dalins ordbok 1850-53. 
Det visar sig bl. a. att där vi nu har uttal 
med å-ljud för skriftens o i vissa lånord, 
anges i dessa skrifter o-Ijud, t. ex. i forsla, 
kon glig, pedagog, bomb och till en början 
också matador. Utvecklingen förefaller att 
gå mot d-uttal, nu vanligast i ord som te-
lefon, erotisk och icke ovanligt i katolsk 
och gotisk. Motsatt utveckling finns emel-
lertid också. Från 1815 rapporterar Berg-
man uttalet episåd. 

1 samband med uttalet behandlas också 
rättstavningen från fornsvensk tid fram 
till det aldrig antagna förslag som folk-
skollärarkåren lade fram 1943. Rättstav-
ningsreformer ett par gånger i århundradet 
har utomlands kommit att betraktas som 
en egenhet lika skandinavisk som synd och 
moderna möbler. Mindre debatterade än de 
officiella reformerna är de successiva för-
ändringar som, såsom Bergman påpekar, 
»tyst vidtagits i nya utgåvor av SAOL». 
Den sammanlagda effekten av dem är icke 
oansenlig. Genom skolans anslutning till 
SAOL slår vissa alternativformer igenom. 
Skall ett antal förändringar vidtas lika tyst 
i den nya utgåvan av SAOL, som inte kan 
vara alltför långt avlägsen? 

Formläran får för det fornsvenska ske-
det ett generöst tillskuret omfång i det att 
böjningsparadigm ges i stor utsträckning. 

Böjningsmönstren är inte ägnade för po-
pulär läsning, men deras förekomst ökar 
möjligheten att använda boken för under-
visning. För ordbildningens del har förf. 
kunnat hämta material ur ett antal special-
undersökningar av enskilda suffix. Ordför-
rådets förändringar, framför allt genom till-
skott av lånord, presenteras i form av listor 
med årtal för första uppträdandet men väc-
ker också i denna form intresse genom att 
de avslöjar kulturhistoriska skeenden. År-
talen är hämtade ur E. Hellquists skrifter 
och SAOB. 1 vissa fall ger årtalen en allt-
för enkel bild av utvecklingen. De franska 
formerna för t. ex. ord som scen och sar-
kasm uppträder, som Bergman uppger, först 
från 1700-talets mitt, men då hade länge 
de latinska formerna scena och sarcasmus 
varit i bruk. Också översättningslån redo-
visas, och vi får veta att ord som löneku-
veTt, krigsansträngning, svepande (i s. for-
muleringar) och utspel är översättningslån. 
Namnskicket får en fyllig behandling. And-
ra viktiga inslag utgörs av behandlingen av 
tidningsspråket, där nu ett par alldeles 
färska undersökningar lämnat nytt stoff. Om 
det senaste århundradets utveckling av 
skönlitterärt och fackligt språk och tidnings-
språk har flera nya undersökningar lämnat 
nytt material. 

Ramen för Gösta Bergmans svenska 
språkhistoria är traditionell. Man saknar, 
som ovan omtalats, en mer systematisk be-
handling av ljudförändringarna under de 
äldre skedena av språkutvecklingen. 1 öv-
riga delar, dvs. i den alldeles övervägande 
delen av boken, är uppläggningen mycket 
klar. Med rubrikernas hjälp kan man lätt 
följa utvecklingen i det avsnitt av språkut-
vecklingen man vill välja, det må vara ord-
böjningen, lånorden från tyskan eller språk-
rensning och språkvård. Genom att pa-
radigm, texter och textkommentarer finns 
med i boken, kan den ensam utnyttjas som 
lärobok i svensk språkhistoria. Det omfat-
tande stickordsregistret (med inemot 3 000 
uppslagsord) ökar användbarheten. Det 
finns en strävan till en bred täckning av 
språkets olika sociala funktioner, en ansats 
till ett sociologiskt synsätt som är värd att 
fullfölja. Inom de gänser som är satta av 
dess format, ger boken en god summering 
av vad som är känt om svenskans utveck-
ling, inte minst allt det som blivit bekant 
om de senare skedena genom nyare forsk-
ning i Sverige. Urvalet av fakta och be-
handlingsområden är i mycket präglat av 
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professor Bergmans egna forskningsinsatser 
och erfarenheter under en lång verksamhet 
på olika språkliga fält, som ljudhistoriker, 
utforskare av talspråkets variationer i olika 
landsdelar och olika samhällslager, som pe-
dagog i läroverk och vid universitet och 
inte minst som banhrytare inom svensk 
språkvård. 

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). 

1 pressen ser man inte sällan konstruktioner 
som »Vi kommer resa i morgon». Är det 
rätt att utelämna infinitivmärket att i så-
dana fall? 

Nej, infinitivmärket att måste sättas ut 
här. Förbindelsen kommer att plus infini-
tiv används för att uttrycka framtid. 
Framtid kan i svenskan också uttryckas 
med rent presens och med skall plus in-
finitiv. Presens används i synnerhet när 
satsen innehåller ett annat ord eller ut-
tryck som anger framtid, t. ex. snart, i 
morgon, om en vecka. Konstruktioner med 
kommer att och med skall är kanske oftast 
likvärdiga, men inte sällan finns det en 
viss skillnad. Detta beror på att skall kan 
ha en bibetydelse av skyldighet eller tvång 
eller av att någon ger uttryck åt sin vilja 
(t. ex. i en mening som »Du skall inte 
resa i morgon»). Konstruktioner med 
kommer att är däremot helt neutrala, sak-
ligt konstaterande. Kommer att används 
alltså för att uttrycka ren framtid, utan 
några andra nyanser. Därigenom har kom-
mer att fått rollen av ett slags hjälpverb, 
på sätt och vis jämförbart med hjälpverb 
som skola, vilja, kunna, böra och måste. 
Dessa senare s. k. modala hjälpverb kon-
strueras med ren infinitiv, utan att (Jag 

skall resa. Du kan gå. Hon måste 
springa.). Det är inte osannolikt att den 
nu som det synes allt vanligare att-lösa 
konstruktionen vid kommer att beror på 
ett slags smitta från att-lösa konstruktio-
ner med modala hjälpverb. Detta skulle 
också kunna uttryckas så, att konstruktio-
ner som »Vi kommer resa» kan sägas visa 
att verbet kommer i sådana fall har gått 
ytterligare ett steg mot att bli ett rent 
hjälpverb. 

Det kan påpekas att att i uttrycket 
kommer att i tal stundom kan bli mycket 
svagt artikulerat, i synnerhet om ordet på 
av gammalt brukligt sätt uttalas »å», t. ex. 
i fall som »Han kommer å åka bil». Om 
kommer och att skils åt av en längre be-
stämning, t. ex. en inskjuten bisats, kan 
ordet att i tal (och väl också i skrift) 
ibland bli överhoppat, helt enkelt därför 
att man har glömt vilket verb (skall eller 
kommer) eller vilken konstruktion man 
hade valt. Detta kan gälla i fall som: 
»Jag kommer, om ingenting särskilt kom-
mer emellan, (att) resa till Island i maj». 
Sådana och liknande felaktigheter är van-
liga i spontant tal (och i snabbt och le-
digt skriftspråk). 

Att-lös konstruktion av typen »Vi kom-
mer resa snart» tycks inte ha uppmärk-
sammats nämnvärt av språkforskningen, 
men det finns all anledning att noga följa 
denna konstruktionstyps utveckling och ut-
bredning. 

Till adjektivet passiv förekommer de båda 
verben passivera och passivisera med bety-
delsen »göra passiv». Vilket av dessa båda 
verb är det lämpligaste? 

Verbet passivera i betydelsen »komma ak-
tiviteten hos (ngn) att upphöra, göra 
passiv» finns upptaget i SAOB med ett 
belägg från 1890, och i denna betydelse 
bedöms ordet som »tillfälligt» (tryckår: 
1952). SAOB har som andra betydelse, i 
kemiskt fackspråk, »göra (metall) mot-
ståndskraftig mot inverkan av syror 1. 
alkalier». 

Under det senaste decenniet har både 
passivera och passivisera kommit att an-
vändas mycket. Dessa verb har äldre pa-
ralleller i aktivera och aktivisera, av vilka 
aktivera numera synes vara det mest an-
vända (jfr SAOL: aktivera äv. aktivise-

ra). Det kortare verbet passivera synes oss 
redan på grund av kortheten vara lämpli- 
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gare än passivisera. Härtill kommer att 
passivisera, särskilt i tal, lätt kan missför-
stå» som eller förväxlas med pacificera. 
Att denna möjlighet verkligen föreligger 
visar följande citat ur Expressen, 8/5 
1969: »Vad man borde ha nämnt är na-
turligtvis tendensen till pacificering, att 
den inbitne haschrökaren brukar tappa 
intresse för skola och arbete, att han 
lätt dras in i en dagdrivar- och bohem-
tillvaro». 

Passivera är alltså det verb som kan re-
kommenderas, och passivisera bör undvi-
kas. 

1 tidskriften Motor nr 2, 1969 kunde man 
läsa »Som exempel kan nämnas att Moskva 
bara de senaste åren fått 52 nya planfria 
gångtunniar». Är »planfri» det rätta ordet 
här? 

Nej, planfri är fel ord. Vad man menar 
är förmodligen planskilda gångtunnlar - 
om det nu över huvud taget behövs något 
adjektiv för att tala om att en gångtunnel 
går i annat plan än den gata e. d. den är 
byggd under. En gängse term är plan-
skild korsning (äldsta belägg 1934 i 
SAOB), som används om en korsning mel-
lan två (eller flera) trafikleder, t. ex. 
två vägar eller en väg och en järnväg, 
där de båda lederna ligger i skilda plan. 
Vägarna i en sådan korsning är fria från 
korsande trafik, och det är antagligen 
denna »frihet», som har gjort att man 
ibland felaktigt använder det helt orim-
liga ordet »planfri» i stället för »plan-
skild». 1 ordsa.mlingarna på Institutet för 
svensk språkvård finns f. Ö. ett antal ex-
empel på det felaktiga uttrycket »planfri 
korsning», det äldsta från 1962. 

Nordisk språkmöte 1969 

Det är i år 100 år sedan det nordiska rätt-
stavningsmötet hölls i Stockholm, ett möte 
som hade till syfte att så långt möjligt skapa 
en gemensam nordisk stavning. Detta jubi-
leum och de nordiska språkens stavning var 
ett av huvudämnena vid de nordiska språk-
nämndernas sextonde årliga möte som hölls 
på Hässelby slott i Stockholm den 29 och 30 
augusti. Vid detta möte deltog ett trettiotal 
språkforskare och språkvårdare från språk-
nämnderna i Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige. Mötet konstaterade att 
arbetet på att öka den nordiska språkge-
menskapen och vidga kunskaperna i grann-
ländernas språk hos Nordens folk nu har fått 
allt större betydelse, inte minst i samband 
med Nordek-planerna. De nordiska språk-
nämnderna är de enda organisationer som 
målmedvetet arbetar med dessa viktiga frå-
gor, men deras möjligheter att göra verkligt 
effektiva insatser är begränsade på grund av 
alltför små anslag. Språkmötet uttalade att 
det betydelsefulla nordiska språksamarbetet 
måste ges kraftigt ökat stöd. Många viktiga 
arbetsuppgifter finns. Årets möte beslöt t. ex. 
att rekommendera de deltagande nämnderna 
att tillsammans utarbeta en ordbok över ge-
mensamma och särspråkliga nordiska ord, 
dvs, en ordbok som visar på möjligheterna 
att i nordiskt umgänge över gränserna an-
vända ett danskt, norskt eller svenskt ord-
förråd som i väsentlig omfattning är sam-
nordiskt. Denna ordbok skulle man försöka 
sprida i massupplaga i Norden. Andra prak-
tiska hjälpmedel för nordiskt språkligt um-
gänge förbereds också, bland annat en skrift 
mccl uttal av nordiska släktnamnn som fram-
för allt kan användas inom de nordiska ra-
dioföretagen. Dessutom fortsätter nämnder-
nas arbete med att inom skilda områden för-
söka åstadkomma för de nordiska språken 
gemensam terminologi. 
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