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Harry Martinson 
och språket 

Av Sigurd Fries 

Harry Martinson publicerade 1963 i Bon-
niers Litterära Magasin några dikter, som 
han kallade Paradisdikter. En av dem lyder: 

Allting får namn av sitt hem, 
tinget får hem i sitt namn. 
Paret i paradis paras. 
Famn söker alltid en famn. 
Språket är hav, det är skepp. 
Ord äger vidd och når hamn. 
Ordet om tinget får grepp. 
Språket är lyckligt av namn. 
Språket är lustgård och grav, 
glömskan kan grönska som gräs. 
Stavaren stavar till stav, 
nästan din bor på ett näs. 
Språket är lyckligt i sig 
språket i paradis 
parar sig lyckligt med dig. 
Språket är paradisgräs 
betat av salig hjord. 
Tinget är invigt med ord. 
Språket är saligas spis. 

Dikten handlar om språket, och det är om 
Harry Martinsons syn på språket, om vad 
han har sagt om språket och om enskilda 
språkfrågor som denna artikel handlar. Hur 
Harry Martinson använder språket, detta 
väldiga ämne kommer jag inte att beröra. 
Härom finns redan flera stora undersök-
ningar, främst Peter Hallbergs Studier i 
Harry Martinsons språk (Skr. utg. av Samf. 
för stilforskning, 9, 1941), Johan Wredes 
Sången om Aniara (1965) och nu senast 
Kjell Espmarks Harry Martinsons väg till 
språket (1970). 

Den lilla paradisdikten har en del lekfulla 
inslag: "Paret i paradis paras" och sam-
manställningen "nästan din bor på ett näs", 
som jag skall komma tillbaka till, och "Sta-
varen stavar till stav". Sådana små skämt-
samheter har Martinson aldrig varit främ-
mande för. Skolläraren i Nässlorna blomma 
heter Stav. 

Men det finns inslag i dikten, som mera 
direkt talar om en glädje över språket, över 
dess ord och dess namn: "Språket är para- 

disgräs/betat av salig hjord" och på ett an-
nat ställe "språket är lyckligt av namn". 
Man kan ibland finna exempel på att Harry 
Martinson har funderat en del över ordför-
rådets storlek, över ordrikedomen i ett språk 
eller hos en människa. 

Som ung förundrade han sig över vad 
man berättade om S:t Kilda, en ö som lig-
ger 110 sjömil väster om Skottland, en ens-
lig fågelö, som har varit bebodd av männi-
skor i säkert tusen år. Han berättar i Resor 
utan mål, att öbornas ordförråd var cirka 
170 ord. Var han har fått denna egendom-
liga uppgift ifrån, vet jag inte. Den har 
kanske ingått i traditionsstoffet ombord på 
de fartyg som seglade på norra Atlanten 
under 1900-talets början. Han berättar: 
"Under kriget lär man ha rekryterat ett 
halvt tjog soldater från ön. De lära ha stu-
pat i Flandern, tillsammans med skryt-
samma högländare och ordsvamlande Lon-. 
doncockneys. 170 ord." Men han ser ingen 
stolt ordknapphet i detta. Det är ingen lov-
sång till den fåordighet som möter i den is-
ländska sagan. Vad S:t Kildaborna har rå-
kat ut för är ett förfall, förorsakat av nöd 
och umbäranden. Så här sammanfattar han: 
"S:t Kilda, millioner fåglar, storm, köld, 
torvbrist, fågelflykt, nöd. 170 ord." 

Motsatsen, ett språk med ett ordförråd 
som endast en datamaskin kan behärska, 
finns också i Harry Martinsons diktning. 1 
Aniara, där alla avstånd och tal är enorma, 
får han tillfälle att frossa i tanken på ett 
ordrikt språk: 

Det rikaste av alla språk vi känner 
xinombriskan har tre miljoner ord, 
men den galax du blickar in i nu 
har mer än nittio miljarder solar. 
Har någon hjärna ens behärskat alla 
orden 
i Xinombras språk. 
Ingen enda. 
Då fattar du. 
Och fattar inte. 

Sin glädje över det rika, mångskiftande 
språket har han givit uttryck åt i flera sam-
manhang. 1 ett direktörstal i Svenska aka-
demien 1958 talar han visserligen om hur 
Svårt det är för oss - och särskilt för dikta-
ren - att använda detta överrika medium. 
"All djupare diktning leder till undergång 
för utövaren lika sant som att ingen diktare 
kan bli språkets herre. Språket förblir herren 



och diktaren dör hos sin herre, kringränd av 
de oräkneliga möjligheter som ännu åter-
stod." 

Men i dessa "oräkneliga möjligheter" ser 
Martinson ändå till sist något gott: "1 alla 
oräkneliga namn och uttryck ligger det en 
dopglädje att se, en döparglädje. De har 
kommit till genom en språklig bejakelse som 
ofta är större än livsbejakelsen." 

En mera praktisk syn på ordrikedomens 
värde ger han uttryck åt i en tidningsartikel 
1945. Han skriver där: "1 härjedalskan 
fanns förr inte mindre än ett fyrtiotal dis-
tinktioner av begreppet läge vid vatten. De 
användes förr allesammans av byborna i 
Härjedalens djupa skogssocknar. Nu är de 
arkivgods". Modern naturskildring skulle bli 
rikare, menar han, om ord av det här slaget 
kom till användning och inte trängdes till-
baka "till förmån för något allmännare va-
neord med förnött och därför tvivelaktigt 
distinktionsvärde". 

Nära den uttrycksfullhet som ordrikedo-
men ger upphov till står bildens förmåga att 
ge liv åt språket. Martinson talar om detta i 
diktsamlingen Vagnen 1960: 

För att vara vid liv måste allting 
liknas vid något. 

Detta är språkets rörelse över tingen. 
Det finns en liknelsernas vind. 
Den förfriskar, sammanför och skiljer. 
Tag bort den och du cementerar värl- 

den, blir sakträl. 

Men det finns också ett helt annat tema i 
den lilla paradisdikten, kanske ett allvarli-
gare tema än det förra. 

Det är en gammal iakttagelse, att det 
först är genom språket som vi får grepp om 
verkligheten omkring oss. "Det är genom att 
lära sig orden som barnet lär sig begrep-
pen", säger Bertil Malmberg, och det är ofta 
via orden vi når fram till en mera utvecklad 
begreppsapparat, t. ex. för vetenskapligt 
bruk. At denna språkets stora uppgift för 
människan ger Martinson pregnanta uttryck 
på flera ställen i dikten, tydligast i "ordet 
om tinget får grepp" men också i "tinget är 
invigt med ord" och i "tinget får hem i sitt 
namn". 

Det han här säger är för all del ett väl-
känt förhållande och ofta omvittnat. Det är 
visserligen sant, att man i vår tid med dess 
tendens till nedvärdering av det formella  

och av den språkliga skolningen inte har ta-
git hänsyn till detta faktum tillräckligt myc-
ket. Men det är säkert inte därför Harry 
Martinson ger form åt denna gamla iaktta-
gelse. Skälet är nog, att frågan om språkets 
förhållande till verkligheten omkring oss 
länge hade varit väsentlig just för honom. 

Ordens förmåga att täcka verkligheten är 
väl i allmänhet rätt god i ett någorlunda 
statiskt samhälle. Ökningen av ordförrådet 
eller vidgningen av ordens betydelser är 
måttlig. Men under vårt århundrade - un-
der Harry Martinsons livstid - har två nya 
områden öppnats för människan, atomen 
och rymden. För att skaffa fram språkliga 
medel att beskriva det tidigare okända i 
atomen och i rymden - för att låta orden 
om tingen få grepp - kunde man gå till-
väga på två sätt, antingen kunde man ny-
bilda ord eller kunde man använda redan 
existerande ordmaterial i en överförd bety-
delse. 1 allmänhet har man väl gått tillväga 
på det senare sättet, men det har haft sina 
vådor. Martinson illustrerar detta i Aniara 
så här: 

Vi börjar långsamt ana att den rymd 
vi färdas fram i är av annat slag 
än vad vi tänkte var gång ordet rymd 
på Jorden kläddes med vår fantasi. 

Matematikern Tord Hall, som i sin bok Vår 
tids stjärnsång (1961) har behandlat Ani-
ara, säger om detta : "Med utgångspunkt av 
erfarenheterna i makrokosmos har vi kon-
struerat sådana begrepp som partikel, våg, 
hastighet, läge, rum, tid osv.; vi har sedan 
utan vidare flyttat över dem till en beskriv-
ning av skeendet i mikrokosmos, men vi har 
inga som helst garantier för att dessa be-
grepp representerar verkligheten inne i 
atomen". Tord Hall visar, att detta fram-
hölls redan omkring 1930 av den engelske 
astronomen Eddington, och han pekar på 
ett uttalande av Martinson i artikeln 
Stjärnsång (1938), som visar att Martinson 
har läst Eddington. Martinson skriver där: 
"Skulle det någon gång förekomma att vi i 
en nattlig dröm förnimma något som vi med 
ögonsinnliga medel inte förmår beskriva, så 
visar det sig att vi överhuvud inte alls kan 
beskriva det i någon som helst form. Det 
hela blir dunkla försök till antydningar av 
något ovisst som hänt en i drömmen. Det 
kan då liknas vid den moderna astrofysikens 
formelspråk om vad som försiggår i atomer-
nas värld, formler uttryckande skeenden för 



vilka det inte finns adjektiv, substantiv eller 
verb uppfunna, eller ungefär som vi skulle 
säga: 

"de löjande klomenarerna 
gölja och vanja genom aniara." 

(Vi finner här ordet aniara troligen för 
första gången använt.) 

Harry Martinson är alltså redan på 30-talet 
inne på tanken att man bör skapa nya ord 
för företeelserna i dessa nya världar, ord 
som inte är belastade med ett redan existe-
rande betydelseinnehåll. Praktiskt tilläm-
pade han sedan sin tes i Aniara under 50-
talet. Resultatet blev ett språk med kalla, 
omänskliga rymdord men också, särskilt när 
jorden aktualiserades, "ett språk fullt av 
lyckliga vokaler med ord som är lika obe-
gripliga som glädjen själv", som Martinson 
säger i Aniara-operans program. Hur dessa 
båda typer av nyord skickligt ställs mot var-
andra är väl värt att studera. 

Inför Tekniska nomenklaturcentralen ta- 
lade Harry Martinson 1958 	alltså efter 
Aniara - om den verkligen aktuella och 
svåra uppgiften att, som han säger, "namn-
sätta den ständigt växande massan nya kug-
gar i Tingens Hjul". Han citerar Aristote-
les: "Orden betyder i sig själv intet. De är 
endast bärare av den betydelse vi av hävd 
ger dem". Men han reserverar sig med 
orden: "den hävden räcker inte längre, när 
det gäller att åskådliggöra den nutida stän-
digt vidgade och fördjupade vetenskapliga 
synen på verkligheten, särskilt som de ve-
tenskapliga och matematiska fonislerna som 
fångar sammanhangen inte erbjuder något 
språkligt grundmaterial att bygga vidare 
på". Hur skall man då gå tillväga? Hans 
svar är, att man skall nybilda och att man 
därvid skall använda sin fantasi och inspira-
tion, samtidigt som man följer givna ord-
bildningsregler. Det sista - att man skall 
följa ordbildningsreglerna - vittnar om 
hans insikt i hur språket förnyas. Han hade 
ju själv förnyat det i Aniara. 

Vi finner här Harry Martinson inför 
Tekniska nomenklaturcentralen, undervi-
sande dess medlemmar om hur man bäst 
kommer tillrätta med de tekniska termerna. 
Det är en något ovanlig situation för en 
skald. Men omotiverad var den i detta fallet 
inte. Det var inte bara det att han hade ar-
betat inom samma område som Tekniska  

nomenklaturcentralen, i Aniara. Han var 
också vid den tiden ganska väl insatt i språk-
liga frågor, både teoretiska och praktiska. 
Det var nog därför också naturligt för ho-
nom att välja att tala om språket, då han 
samma år skulle hålla ett direktörstal i 
Svenska akademien. jag har redan citerat 
en passus ur talet. Han har länge varit 
medlem av akademiens språknämnd. Det 
förs inga protokoll i vanlig mening vid dess 
sammanträden. Vi kan därför inte objektivt 
bedöma hans insatser. Men man kan väl 
gissa, att de har utgjorts av i grunden kloka 
men ofta lite överraskande inlägg. 

1 ett sammanträde, som jag var med om, 
deltog han som en av representanterna för 
akademiens språknämnd. Ärendet var frå-
gan om en ny upplaga av Svenska akade-
miens ordlista. Det sades bl. a., att vi nu 
måste införa en stavning med å av ordet 
kora 'välja', annars skulle oskicket att uttala 
ordet med slutet o-ljud breda ut sig ännu 
mer och kanske bli allenarådande. Då be-
gärde Martinson ordet och berättade, att 
han i alla tider hade uttalat ordet på det 
sättet och att han tänkte fortsätta med det. 
Han passade samtidigt på att påminna om 
att det i Sydsverige också finns ett uttal av 
sommar med slutet o-ljud och att man 
därför skall ha rätt att rimma blommar och 
sommar. "Skulle någon slita ifrån mig den 
rättigheten, så skulle halva min sommar 
dö", slutade han sitt milda men bestämda 
inlägg. - Man kommer kanske att tänka på 
en strof i den lovsång till jorden som finns i 
Aniara: 

Mitt i den brinnande solen 
finns en pupill, en kärna 
som med sin gåtfulla virvel 
gör den till kärlekens stjärna. 
Var gång den ser på jorden 
uppstår en äng och blommar 
dag efter dag och fröar 
glad genom lycklig sommar. 

Harry Martinson har alltså ibland tagit till 
orda även i enskilda språkfrågor. Ett inlägg 
skall jag ta upp lite utförligare, eftersom det 
är ganska karakteristiskt för hans sätt att se 
på språket och på ett konkret språkligt pro-
blem. Det gäller verbens pluralformer. 

Under 1900-talets första decennier börjar 
några av våra skönlitterära författare att 
överge verbens pluralformer. De var till att 



börja med få. På 20-talet blir singularfor-
mernas företrädare något flera, men det är 
egentligen 30-talet som innebär en vänd-
punkt. Då skiftar en lång rad författare 
språkbruk: Eyvind Johnson, Vilhelm Mo-
berg, Ivar Lo-Johansson, Erik Lindorm, Al-
bert Viksten, Hjalmar Gullberg och flera 
andra. 

Men en särställning intar Harry Martin-
son. 1 antologin "5 unga" (1928), vars dik-
ter är av mer eller mindre självlärda skal-
der, är han ensam om att använda verbens 
pluralformer. De andra, Erik Asklund, Josef 
Kjellgren, Artur Lundkvist och Gustav 
Sandgren undviker helt pluralformerna. 1 
sina 30-talsböcker låter Harry Martinson 
plurala subjekt förenas både med singulara 
och plurala predikatsformer. En av böckerna 
heter ju Nässlorna blomma. Harald Elovson, 
som har behandlat de plurala verbformernas 
tillbakagång i svensk skönlitteratur, konsta-
terar, att växlingen hos Martinson inte har 
att göra med skillnaden mellan högre och 
lägre stil och inte heller mellan berättande 
framställning och direkt tal. "Han kan låta 
en person säja 'vi gå' och strax efteråt i ett 
berättande parti infoga ett 'de går'," säger 
Elovson och tillägger: "Vid förfrågan har 
han gett den förklaringen, att det för honom 
är en fråga om språkets 'musik'." 

Just denna Elovsons undersökning gav 
Martinson anledning att skriva en artikel, 
Språkets plastik, tryckt i Svenska Dagbladet 
den 13 mars 1938. 

Martinson tecknar först den uppväxandes 
väg till modersmålet. Barnets naturliga tal-
språk förses i skolan med en hel del nyheter 

med "minnesglosorna i geografi, natur-
lära och Folkskolans läsebok". Till detta 
läggs "den traditionella ungdomslitteratu-
rens förråd av enklare berättelseglosor." 
Och så kommer tidningssvenskan. Den unge 
upptäcker så småningom, att världen består 
"av två stora världar: vardagen och Högti-
den", och att de två världarna har skilda 
språk. 

"1 Högtiden bodde skolspråket, indian-
språket, boyscoutspråket, det romantiska 
språket, samt det välartade språket, det som 
en tid repeterades i minnet eller vid behov 
hopsamlades från alla de finaste håll. Det 
skulle man ha när man blev sjutti år och 
håller ett stort tal med." Men det i egentlig 
mening egna språket hela livet igenom är 
förstås vardagens språk, talspråket, och i det 
språket ingår inga pluralformer av verben. 

Sedan talar Martinson om förhållandet  

mellan de här båda språken, mellan vad han 
kallar minnesbelastningen och det naturliga 
språket. Han frågar sig, i vilken mån min-
nets inre flöde av glosor och klyschor kan 
påverka den personliga viljan till egen indi-
viduell språkrytm. Han varnar i likhet med 
våra stilistiska handböcker för att låta det 
personliga i stilen och i språkets rytm för-
kvävas av det inlärda, det konventionella. 
Hans resonemang är i själva verket föga 
originellt, även om hans sätt att uttrycka sin 
tankegång i hög grad avviker från vad man 
möter i våra stilistiska handböcker. 

1 fortsättningen förklarar han sig inte 
vilja vara konsekvent vare sig som singula-
rist eller som pluralist. Om han vill använda 
den ena eller den andra verbforinen "beror 
på humör, minne, eller på graden av svår-
uttrycklighet", säger han. "Om ett behov 
av musikalitet inställer sig blir språket där-
efter ett par tre sidor framöver och är skild-
ringen som jag håller på med till sin natur 
kraxig och raspig, då måste också språket ha 
krax och rasp". Vi kan helt enkelt säga, att 
Martinson följer den goda regeln, att man 
bör använda den språkform som är stilistiskt 
motiverad. 

Så långt är väl allt gott och väl. Men Se-
dan visar Martinson, hur han låter sig på-
verkas av närstående ord i valet mellan 
singularform och pluralform. Han säger så 
här: "Om någon skriver: De befann sig i 
olika lokaler så tvingas jag att svara, nej, de 
befunno sig i olika lokaler. Och varför? Jo, 
emedan de två orden olika lokaler ger den 
sagda meningen en karaktär av så utpräglad 
pluralitet att uttrycket befann genast skär 
emot på ett störande sätt." Det är alltså as-
sociationer från andra ord som påverkar ho-
nom. Men så ändrar han exemplet lite. Han 
tänker sig, att en olycka har inträffat. Då 
skulle det - menar han - "vara naturli-
gast att säga så här: när skottet hördes be-
fann sig bröderna i olika lokaler, ty skottet 
och vad som däromkring var blir då satsens 
centralfall och påverkar det övriga till att 
bli befann, emedan befann är hårdast och 
kortast och mest liknar skottet". 

Vad Martinson här gör, är att han subjek-
tivt ger verbens pluralformer ett innehåll, 
som de objektivt inte har. De är nämligen 
endast formellt betingade. Att han kunde 
göra detta, beror väl till en del på hans 
mycket personliga sätt att resonera. Men det 
kan också finnas en mera allmängiltig för-
klaring. 1 ett övergångsskede som detta 
kunde en osäkerhet uppstå om de skilda for- 



mernas funktion. När man hade två ut-
trycksmöjligheter att välja mellan, lade man 
lätt in en större funktionsskillnad mellan de 
båda uttrycksmöjligheterna än som var be-
rättigad. 

Men låt oss återgå till de två slags språk-
minnen som Martinson talar om i sin arti-
kel: "skolminnet och det djupare moders-
målsminnet". 1 modersmålsminnet hör ver-
bens singularformer hemma, pluralformerna 
kommer ur skolminnet, menar han. Och det 
är naturligtvis en riktig bedömning, som har 
gällt för de allra flesta svenskar, som har 
gått i skolan före 1940-talet. Men frågan är, 
om den har gällt Harry Martinson själv. 

Inom ett stort sydsvenskt område, be-
stående av större delen av Halland, sydli-
gaste Västergötland, västra och södra Små-
land, nordöstra Skåne och västligaste Ble-
kinge lever ännu i våra dagar verbens plu-
ralformer kvar i genuin dialekt. 1 Listers 
härad, Blekinges västligaste, böjer man, om 
man talar dialekt, verbet glömma i presens 
så här: ja glömme, du glömme, han glömme, 
vi glömmen, ni glömmen, di glömma och 
frysa: ja frys, du frys, han frys, vi frysen, ni 
frysen, di frysa. (J. Swenning, Folkmålet i 
Listers här. i Blekinge, s. 537.) 

Harry Martinson föddes 1904 i den lilla 
byn Nyteboda i Jämshögs socken i Listers 
härad i Blekinge. Nyteboda ligger mycket 
nära gränsen till Skåne, till Ö. Göinge 
härad. Byn ligger där skogslandet börjar. 
Det är närmast Smålandsnatur där och i 
varje fall ingenting som påminner om det 
Blekinge som har fått namnet Sveriges träd-
gård. Hans svåra uppväxttid kan vi läsa om 
i Nässlorna blomma och Vägen ut. 1 de 
olika gårdar som blev hans fosterliem efter 
sjuårsåldern, alltså från 1911 och framåt, 
talade man säkerligen dialekt av genuin typ. 
Martinson säger inte mycket i sina böcker 
om hur det förhöll sig med detta. Men det 
kan väl bero på att han betraktade det som 
självklart, att Martin i Nässlorna blomma 
levde i en rent dialekttalande miljö. Bara på 
ett par ställen berör han motsättningen riks-
språk - dialekt. På Norda gård ligger 
Martin en kväll och talar eller tänker för sig 
själv: "Men här känner jag mig inte 
hemma. Och inte gjorde jag det i Tollene, 
nej inte där heller... Han sade detta utan 
ljud, men ändå på sockenmål, inte på hög 
svenska. . ." heter det. Att dialekten domi-
nerade i bygden, framgår vidare av en pas-
sus, som i själva verket är en fin liten språk-
sociologisk studie. På distriktsjukstugan  

hette översköterskan syster Malm. Martin-
son skriver: "Till sin hjälp hade hon ett bi-
träde, en smått hysterisk människa från 
Uppsala. Bägge talade uppska och riks och 
hade därför en särskild makt över alla sin-
nen. Folket i Gadesjö hade nämligen så ful 
dialekt att de själv märkte det. De kände sig 
därför på något sätt nedstötta, språkligt 
ruggiga, sekunda. Om Birger Jarl hade levat 
och hållit sig till klingande rikssvenska så 
skulle han ha kunnat härskat över denna 
trakt bara genom att prata om vad som 
helst. Om vädret, om rovlopporna. De båda 
uppländskorna i furudungen voro medvetna 
om detta och talade därför bara ännu re-
nare, ja, så rent hade de säkert aldrig talat 
hemma i Uppland". 

En rad i den lilla paradisdikten i början 
av denna artikel tror jag vittnar om att 
Harry Martinsons djupare modersmåls-
minne, för att använda hans egna ord, har 
starka inslag av dialekt, av Listermål. Det 
står där: "nästan din ber på ett näs". Det 
är väl ganska klart, att det här är fråga om 
ett barns associationer, när det i bibliska 
historien för första gången hör talas om din 
nästa. Det är ett ord som man inte förstår 
utan vidare. Ordbilden ger ingen direkt led-
ning. Och här har då barnet - och barnet 
var väl Harry Martinson - gjort en högst 
irrationell association till ordet näs. Din 
nästa, det är en människa som bor på ett 
näs. Men ligger verkligen den här associa-
tionen så nära till hands, även om vi nu helt 
bortser från betydelseinnehållet. Det är vis-
serligen ett ii-ljud i båda orden, men i näs 
är det långt, och i nästa är det kort. Och 
det är en ganska väsentlig skillnad. Men nu 
är det så, att på Listermål, som är en dif-
tongrik dialekt, heter näs nais och nästa 
naista, och uttalar man de båda orden med 
diftong, så ligger associationen betydligt 
närmre tillhands. jag tror, att orden nästan 
din bor på ett näs - njaistan din bor på ett 
nais - säger oss, att Harry Martinson läste 
biblisk historia på Listermål. Kanske gjorde 
skollärare Stav det också. 

Att Harry Martinson på 30-talet i kret-
sen av de s. k. proletärförfattarna är så en-
sam om att använda pluralformer, kan bero 
på att sådana former var levande i hans 
barndoms dialekt. När hans författarkamra-
ter vände ryggen mot verbens pluralformer, 
så var detta till en del en programmatisk 
handling. Singularformerna representerade 
det folkliga. De var de djupa ledens ordfor-
mer till skillnad från pluralformerna i de 



Konsten att undertrycka 
information 

Av Hans Karigren 

högre samhällsklassernas skriftspråk. Men 
någon sådan motsättning fanns inte för 
Harry Martinson. Pluralformerna hade för 
honom en fast folklig förankring. De var 
inte främmande och opersonliga för honom 
utan kändes snarare förtroliga och varma. 
De tillhörde ju hans djupare modersmåls-
minne. 

Bakom det som Harry Martinson har sagt 
om språket ligger ingalunda någon genom-
tänkt språkteori. Det har heller inte gått till 
så 	lyckligtvis, får vi väl säga - att han 
har börjat med att tänka över språket och 
sedan tillämpat sina teorier på sin diktning. 
Någon sentida Georg Stiernhielm är han 
inte. 

Martin låter luffaren Sandemar i Vägen 
till Klockrike tala om "en oerhörd kamp och 
knådning med orden", och om samma en-
vetna kamp handlar dikten Ordets myra: 

Ordets myra 
kommer tillbaka. 
Lyfter försöker 
på nytt besvärja 
tingets tröghet, 
ordets förluster. 
Tappar strået, 
fattar det åter. 
Ordets makt 
och vanmakt känner 
ordets myra. 

Vi har kanske svårt att tro honom på hans 
ord, att det skulle ligga en så stor möda 
bakom hans diktning. Det är möjligt att 
känslan härav har skärpts hos honom med 
åren. Men det är nog till stor del just denna 
kamp med ordet som har givit upphov till 
hans reflektioner över språket. 

Och resultatet. Ja, det känner vi alla. Det 
är ett språk fullt av djärva nybildningar, 
som visar oss klentrogna och försiktiga 
språkbrukare att svenskan i sig har möjlig-
heter till förnyelse, om vi bara mödar oss 
lite, använder vår fantasi och följer ordbild-
ningsreglerna, för att återigen citera Mar-
tinsons recept. Harry Martinsons böcker kan 
med fördel användas, när man undervisar i 
svensk ordbildningslära. 

Det kan finnas många skäl att undertrycka 
information. En anledning kan vara att in-
formationen är olämplig, t. ex. politiskt eller 
merkantilt inopportun att dra fram. En an-
nan anledning till förtegenhet kan vara att 
man inte säkert känner det faktum man un-
derlåter att nämna. Ett tredje och allvarligt 
skäl att inte utsäga någonting som i och för 
sig skulle ligga på tungan kan vara att det i 
sammanhanget är oväsentligt. 1 synnerhet 
inom det juridiska språket har man utarbe-
tat en teknik att icke säga sådant som är för 
resonemanget ovidkommande. Man blott-
lägger därvid den logiska strukturen i sitt 
meddelande samtidigt som man rensar bort 
en massa detaljer som kanske kunde göra 
framställningen levande men som skulle 
skymma sikten för den som är intresserad av 
själva slutledningarna. 

Hur skall man då göra formuleringarna 
innehållsiösa, när det är någonting man inte 
vill säga? Kan det nu vara något problem, 
frågar sig kanske läsaren. Vill man inte säga 
en sak, så är det väl bara att tiga. Men 
konsten är att låta bli att säga någonting 
utan att tiga. Att tiga är så uppseendeväc-
kande. Det finns diskretare metoder om man 
vill förtiga saker och ting. 

Obligatoriska uppgifter 
Nu ligger det i själva språkets natur att 
vissa upplysningar normalt måste komma till 
uttryck, alldeles oavsett om de i samman-
hanget spelar någon saklig roll eller inte. 
och det fordras alldeles speciella stilistiska 
grepp för att undertrycka sådana informa-
tioner. 

Ett vardagsexempel: Ni återger ett samtal 
som ni förde med er reskamrat förra gången 
ni var i Paris. Ni vill säga: "Då sade 
hon: . . ." respektive "Då sade han: ..... 
men kommer vid närmare eftertanke under-
fund med att ett "han" respektive "hon" 
kan föra in samtalet på helt oavsedda banor. 
Ni finner er kanske och säger: "Då fick jag 
till svar...... 

Kanslispråket har också bekymmer med 



han och hon alla de gånger könsskillnaden 
är ovidkommande. Fullfjädrade tjänstemän 
säger: "Då sade vederbörande: 'Jag vet ett 
bra ställe på Montmartre'." 

Svenska språket är alltså gjort så att man 
normalt skall ange kön på de personer som 
omtalas. Språket har en enkel metod att 
ange könstillhörighet genom genus hos per-
sonliga pronomina. Vad som däremot är 
obekvämt är att man i de undantagsfall då 
denna information behöver avlägsnas måste 
ta till knep, t. ex. ordet vederbörande eller 
avstå från att bruka pronomen (lärjunge). 

"Lärjunge skall infinna sig snyggt och 
anständigt klädd och med nödiga läroböcker 
försedd", stod det i gamla skolstadgan (se-
dermera ändrat till "klädd snyggt och an-
ständigt och försedd med nödiga läroböc-
ker"; skolan förändras ju). När man skrev 
detta visste man ju att eleverna med mycket 
få undantag bestod av manspersoner, men 
helt säker kunde man inte vara, och man 
uttryckte sig därför inte som i vardagligt tal: 
"Han skall vara snyggt och anständigt klädd 
och .....Det kunde ha tolkats så, att detta 
inte gällde flickorna. 

1 ett strikt logiskt resonemang kan det 
vara vilseledande att uppge personernas 
kön. Om en domstol, som skall motivera 
varför en lärare haft eller inte haft rätt att 
uppträda si eller så, skulle kalla läraren för 
hon eller lärarinnan kan det vara förvil-
lande; man kunde frestas tro att utgången 
skulle ha blivit en annan om det varit en 
"han". 

Just distinktionen mellan hon och han är 
alltså inbyggd i svenska språket. Den är inte 
inbyggd i alla språk. Finskan har t. ex. ordet 
hän för både han och hon, och hela rader av 
språk kan uttrycka verbhandlingen genom 
bara verbformen med sin ändelse utan något 
personligt pronomen alls. På latin heter 
t. ex. "Och då sade han/hon" helt enkelt 
"Inquit''. 

Problemet att man får med information 
som man egentligen inte önskar gäller inte 
bara pronomina hon och han utan det åter-
kommer i många sammanhang, och för varje 
typ av sådana för svenska språket obligato-
riska uppgifter fordras det särskilda knep för 
att undertrycka information. 

Skriva längre för att säga mindre 

Om vi har en utförlig beskrivning av ett 
händelseförlopp eller en utförlig argumente- 

ring för en ståndpunkt kan vi normalt ute-
sluta vissa delar av texten och behålla resten 
intakt. Vi gör då texten kortare samtidigt 
som vi avlägsnar vissa sakuppgifter. Detta 
går bra endast till en viss gräns. När man 
närmar sig den gränsen men fortsätter att 
undertrycka information börjar texten åter-
igen att svälla ut. 

Låt oss se vad det är vi kan ta bort i en 
mening. 

"Direktör Karl Erik Persson uppför för 
närvarande ett fyra våningars hotell med 
matsal, grill och roulett vid Storgatan 28 för 
en kostnad av 3 872 832: 58, och därför mås-
te Storgatan tills vidare avstängas för norr-
gående trafik." 

Vi koncentrerar oss på meningens första 
hälft. 

Enklast har vi det med sifferuppgifterna. 
Det finns ju sedan gammalt en metod att 
"avrunda" och avrundning innebär ingen-
ting annat än att undertrycka en del - 
mindre viktig eller mindre säkert känd - 
information. Vi kan skriva "cirka 3,8 miljo-
ner" eller "cirka 4 miljoner kronor". Vi kan 
också stryka hela prisuppgiften. Självfallet 
kan vi också utesluta upplysningen om di-
rektörens förnamn, uppgiften om antalet 
våningar och uppgiften om hotellets utrust-
ning med grill etc, genom att helt enkelt 
stryka några ord i texten. Men vill vi gå 
längre i diskretion hejdas vi av de allmänna 
krav som ställs på en "normal" svensk me-
ning, nämligen att den skall innehålla ut-
tryck som anger vem som handlar, ett verb 
som anger något slag av verksamhet och, om 
verbet är transitivt, ett uttryck som anger 
vem som blir föremål för verksamheten. 
Svårigheterna är emellertid inte större än 
att de kan kringgås. Karakteristiskt är emel-
lertid att när man kommit ned till ett visst 
minimum av information i en mening, så 
växer meningen om man försöker under-
trycka ytterligare information; att vara mer 
förtegen än vad svenska språket egentligen 
är gjort för tar större utrymme. 

Om vi av någon anledning - och sådana 
kan förvisso finnas - vill underlåta att 
nämna direktören vid namn kan vi bilda en 
passivkonstroktion: "Ett hotell uppförs för 
närvarande vid Storgatan 28". 

Önskar vi nu även utesluta upplysningen 
om vad för slags byggnad som uppförs, vill 
vi alltså utesluta såväl subjekt som objekt i 
den ursprungliga satsen, tvingas vi att gripa 
till en substantivering; substantivsjukan be-
ror alltså i detta fall ingalunda på att det 



gått röta i vår språkliga förmåga utan den 
har rent taktiska orsaker. Vi kan skriva ex-
empelvis: "Vid Storgatan 28 försiggår för 
närvarande omfattande byggnadsarbeten". 
Vi har då kapsiat in handlingen i ett sub-
stantiverat uttryck, och kvar till predikatets 
finita verbform blir ett skäligen innehållsiöst 
ord som egentligen bara är bärare av en 
upplysning, nämligen den som ligger i tem-
pusformen, alltså att det är något som sker 
nu, icke något som har skett eller skall ske. 

Tiden hör till svenskans obligatoriska 
uppgifter. Andra språk, t. ex. kinesiskan, 
klarar sig bra med frivilliga tidsangivelser 
tiden preciseras bara där det enligt kineser-
nas uppfattning behövs. 

Även en tidsupplysning kan i vissa sam-
manhang vara till hinders för resonemanget. 
Det kan vara olämpligt att nämna tidpunk-
ten, eller det kan förhålla sig så, att tid-
punkten är utan vikt för slutsatserna. Vi får 
då konstruera en substantivisk fras som 
hängs på meningen, t. ex. "Enkelriktningen 
betingas av de omfattande byggnadsarbe-
tena vid Storgatan 28". Man har i denna 
senare formulering lyckats förskona läsaren 
från upplysning både om vem som bygger, 
om vad som byggs och om när arbetet äger 
rum: meningen kan duga som argument lika 
väl om arbetena redan är slutförda, om de 
pågår eller om de blott är planerade. Sub-
stantivering är i sådana fall icke symptom 
på substantivsjuka. Om det är någonting 
som är sjukt, sitter detta djupare än i syn-
taxen. 

En troskyldig svensk mening preciserar så-
lunda: 

tidpunkten när händelsen inträffar (det 
finita verbet måste ha något tempus) 
kön hos handlande personer (i den mån 
de omtalas med hjälp av personliga pro-
nomina som anger genus) 
vem som utför handlingen (satsen måste 
ha ett subjekt, och i normalfallet anger 
detta den handlande) 
vem som utsätts för handlingen (om 
verbet är transitivt) 

Omskrivni ngsgrammatik 

Någon praktisk redigeringsgrammatik finns 
inte. De flesta skrivråd handlar om motsat-
sen, hur man förenklar ogenomskinliga tex- 

ter. Jag tror att man måste öva bägge de-
larna att förenkla och förtydliga en svårläst 
text och att undertrycka godtyckliga delar 
av innehållet i en enkel text. En språkman 
skall kunna tjäna alla herrar. De flesta får 
lära sig redigering i praktiken. Men här är 
några tumregler, i väntan på en svensk 
"omskrivningsgrammatik". 

1. Tidpunkten undviker man att precisera 
genom substantivering: På grund av sjuk-
dom hos vår personal måste leveransen dess-
värre uppskjutas. (Är de sjuka nu eller har 
de bara varit det men är nu i stånd att ta 
skadan igen?) 

2. Kön hos inblandade personer döljs 

genom användande av vederbörande 

genom 	substantivkonstruktion 	som 
nämnda person, eleven, tobakshandlaren, 
22-åringen, internen 

genom att subjektet avlägsnas, om det 
personliga pronominet är subjekt, se nedan. 

3. 'Subjektet' skaffas ur vägen 

genom passivkonstruktion: Likvid erläggs 
vid leverans. 

Det anses viktigt att . 

genom konstruktion med man: Man har 
på senare tid börjat anse att branschen har 
allt att vinna på att grundlägga ett sådant 
anseende att man med förtroende vänder sig 
till branschens representanter. (Vem har 
börjat anse? Hos vem bör förtroende ingju-
tas?) 

genom opersonlig konstruktion: Det rå-
der en utpräglad brist på kapital. (Vem 
saknar kapital?) 

genom substantivering: Visst förekom det 
punschdrickande, men något utbrett sprit-
missbruk kan jag inte minnas från min tid i 
Uppsala. 

genom infinitivkonstruktion: Det synes 
angeläget att påskynda leveransen, (Vem 
skall skynda sig, påskyndas eller påskyn-
da?) 
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liknande sätt missbrukas ideologi såsom kol-
lektiv till idé, osv. 

4. 'Objektet' utesluts 

ss) genom substantivering: Han är mycket 
intresserad av läsning. (Inte nödvändigtvis 
av att läsa böcker.) Företaget sysslar med 
import och export. (Vad importeras och ex-
porteras?) Man engagerade en expert som 
skulle ägna sig åt rationalisering inom före-
taget. 

b) genom infinitivkonstruktion: Tidens lö-
sen är att rationalisera. 

5. Antal. Distinktionen mellan singularis 
och pluralis är väl en rest från primitivare 
tider. Urindoeuropeiskan hade tre numerus, 
singularis, dualis och pluralis. Det räckte 
kanske för de flesta behov på den tiden att 
skilja mellan en, två och många. Och till 
vardags klarar ju också vi oss fint med att 
skilja mellan en och många, och numerus-
höjningen är då bra. Men hur gör man när 
man vill undvika att ta ställning till antalet? 

Man undviker att ta ställning till an-
tal 

a) genom att tillfoga ett sammansättnings-
led. Man skriver t. ex. planläggning i stället 
för plan, flera planer, en ännu icke färdig 
plan. Ex: VD redogjorde inför de nyan-
ställda för företagets målsättning. (Han ville 
antagligen inte avslöja om företaget har ett 
mål eller ett knippe mer eller mindre löst 
sammanhängande mål.) Det alltmer ut-
bredda narkotikamissbruket kräver lagstift-
ning. (En lag, två lagar, ett par paragrafer i 
någon existerande lag eller bara en kunglig 
förordning?) Vår nuvarande arrendelagstift-
ning (Kommer Ni ihåg om vi har en särskild 
arrendelag eller ej?) 

Skrytfenor har dessa påhäng -läggning, 
-sättning, -stiftning kallats, och med viss 
rätt. Men ibland har de en genomtänkt 
uppgift som kollektivsuffix. Sådana finns i 
många språk. 1 tyskan har man kollektiv-
bildningar såsom Gebirge för en samling 
berg, en bergskedja, bildat av Berg, Gewölke 
för ett eller flera moln, bildat av Wolke. 

Andra exempel på kollektivuttryck: Till 
firmaledningen (Chefen själv eller en för-
samling av kloka gubbar?). Här fordras 
ADB-expertis. (Hur många personer?). 
Modern konkurrensfilosofi. Filosofi är ett 
särskilt omtyckt kollektivord för en klump 
tankar som mer eller mindre hör ihop. På  

genom att göra substantivet till "parti-
kel": De åkte bil till Göteborg. (En bil eller 
flera filar, bytte de bilar i Falköping eller 
liftade de?) Han åt smörgås under samman-
trädet. (Hur många smörgåsar hann han 
med? En halv? Eller två smörgåsar?) Hon 
har skrivit maskin här i 40 år. (Och har 
troligen skrivit slut på flera skrivmaskiner.) 

genom att göra substantivet till förled: 
Han är datorförsäljare. (Och har nu efter 
två år redan hittat en kund som verkar vara 
nära att bestämma sig för en anläggning.) 

Också rnängdangivelser kan behöva anges 
med en begränsning av informationen. Rena 
sifferuttryck kan ju få en approximativ form 
genom gängse matematiska uttryckssätt (se 
ovan), men ibland har man behov av att ut-
trycka sig mer obestämt. 1 sådana samman-
hang är uttryck som storleksordning värde-
fulla. "Kostnaden för en bro och en tunnel 
är av samma storleksordning." Hade man 
sagt storlek, så hade någon kunnat tolka det 
så, att man menade att det blir praktiskt ta-
get samma belopp; i själva verket menar 
man att skillnaden inte blir avgörande utan 
att beloppen i bägge fallen hör till samma 
klass. Hur pass snävt man sedan uppfattar 
denna klass är ju en fråga om bedömning 
från fall till fall. 

Pre positioner, kon junktioner och andra 
ord som anger orsaks-, tids- eller annan 
preciserad relation kan oskadliggöras av den 
allmänna relationsjokern när det gäller. De 
ord som förbinds med det uttrycket kan Stå i 
vilken relation som helst. Läsaren blir inte 
klokare än han var och den skrivande avslö-
jar ingenting annat än att de med när det 
gäller förenade begreppen på något sätt är 
hopkopplade. "Ökningen när det gäller ex-
porten innebär en uppseendeväckande änd-
ring av handeln när det gäller EEC-län-
derna" kan helt enkelt betyda att exporten 
har ökat i omfång eller värde, men det är 
långtifrån säkert. Det kan ju också vara 
kostnaderna för exporten, tullavgifterna eller 
bokföringspersonalens arbete med export-
ärenden som ökat. Det uppseendeväckan-
de kan också vara att det skett en ökning el-
ler också att ökningen varit så stor eller möj- 
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ligen så oväntat liten. Vidare kan förvå-
ningen - om vi nu antar att exporten fak-
tiskt ökat - bero på att det exporterats så 
mycket till ett EEC-land eller från ett EEC-
land. 

På motsvarande sätt kan det enkla rätt-
framma uttryckssättet med ett handlande 
subjekt och ett objekt som blir föremål för 
handlingen ersättas genom uttryck som an-
ger mer abstrakta relationer. Denna uttun-
ning av den konkreta informationen kan 
bero på behov av logisk skärpa, taktiska in-
tressen eller rädsla att precisera vad man 
egentligen avser. Det senare är väl för det 
mesta fallet när man uttrycker ett bestämt 
samband mellan två företeelser med uttryck 
av typen när det gäller. 

Texten som bara sväller 

Dessa på olika sätt uttunnade uttryck bil-
dar i kommittésvenskan mönster som slår 
igenom också i de fall då något särskilt skäl 
inte föreligger att begränsa informationen. 
De kompletteras då ofta med löst tillfogade 
sidoupplysningar, så att man i stället för en 
mer barnslig mening får en komplex mening 
som består av en Stomme med mycket ab-
strakt innehåll jämte tillsatser som på olika 
sätt kompletterar meddelandet: "Enkelrikt-
ningen har genomförts på grund av de om-
fattande byggnadsarbeten från direktör Karl 
Erik Perssons sida som för närvarande pågår 
i syfte att vid Storgatan 28 för en beräknad 
kostnad av närmare 4 miljoner uppföra en 
hotellbyggnad omfattande fyra våningar och 
inrymmande bl. a. matsal, grill och roulett." 
Addition och subtraktion av information tar 
som synes inte ut varandra: meningen bara 
växer och växer. 

Oavsiktligt informations-
undertryckande 

Det kan synas helt förfelat att med stort be-
svär laka ut information ur en mening och 
sedan genom olika tillsatser sätta tillbaka 
den igen. Innehållsmässigt tar emellertid de 
olika operationerna heller inte ut varandra 
exakt, och i konstförfarna händer kan resul-
tatet bli en finjusterad avvägning mellan 
undertryckande och framhävande. Det är ju 
inte alltid så att man utan vidare kan er-
sätta A behandlades av B med B behandlade 

A. Men ofta nog kan man göra det. 
De komplicerade uttrycken som innehåller 

antagonistiska syntaktiska ingredienser har 
stor spridning i synnerhet i politiskt språk. 1 
flertalet fall är de inte betingade av ut-
trycksbehovet i den givna situationen utan 
av en stiltradition. Detta gäller särskilt ta-
larspråket, där de komplicerade konstruk-
tionerna är alldeles påtagligt opraktiska, 
både för den talande och för den lyssnande. 
Det mera barnsliga uttrycket skulle mera 
bekvämt ge uttryck för talarens tanke: så 
avancerade och nyanserade tankekomplex 
hinner ändå ingen talare utforma i talets 
takt att inte den vardagliga syntaxen skulle 
förslå. Denna stiltradition har inte med in-
formationsteknik att göra utan med sociala 
fördomar. Det är inte fint att "prata" i en 
talarstol, och ett betänkande får inte låta 
naivt. Den sociala omvälvningen har inte 
rubbat vördnaden för tjänstemännens språk. 
Endast de bokligt mest bildade vågar an-
vända rejäl taisvenska i riksdagens debatter 
eller andra allvarliga förhandlingar. På val-
möten kan många klämma i med ett saftigt 
uttryck, men i riksdagen låter de flesta re-
volutionärer som ett utkast till en departe-
mentspromemoria. 

Därmed har vi lämnat vårt ämne, det av-
siktliga informationsundertryckandet. 



Några utländska lånord 
1 finlandssvenskan 

Av Björn Pettersson 

Krapula 
En rikssvensk journalist skrev en gång några 
entusiastiska rader om "fina gamla ord" som 
hon hade observerat i finlandssvenskan men 
inte kände till från sitt eget land. En av 
hennes iakttagelser gör anspråk på att gälla 
"det onomatopoetiska finsk-latinska ordet 
för bakfylla: att krapulera" (sign. Höken i 
Sv. Dagbl., enligt Hufvudstadsbladet 
27.4.57). 

Här har den välvilliga ordmärkaren nog 
råkat ut för ett minnesfel eller för en tillfäl-
lig nybildning eller i bästa fall för ett jar-
gongord, brukat inom någon mycket snäv 
krets. Något "krapulera", med innebörden 
vara dagen efter, finns inte i idiomatisk fin-
landssvenska. En annan sak är, att ordet 
rent passivt skulle förstås utan vidare, ty det 
vore uppenbart en bildning till substantivet 
krapula, -n, och detta är fortfarande nor-
malordet för 'baksmälla, kopparslagare' hos 
oss här öster om viken. 

Krapula är rena latinet (crapula 'berusat 
tillstånd o. d.', efter grekiskan) och påträffas 
jinnu, som SAOB nämner, i Dalins ordbok 
(1851) men tycks sedan ganska snabbt ha 
dött sotdöden i Sverige. 

Akademiens ordbok uppför också för Fin-
lands del avledningarna krapulant "person 
som har 'kopparslagare' " och krapulantisk. 
Substantivet håller nu på att sjunka i glöms-
ka, medan adjektivet märkligt nog alltjämt 
hör till den levande språkskatten. Detta be-
ror kanske på att samma förhållande råder i 
finskan. Där är krapula likaså normalordet 
för baksmälla, med tillhörande adjektiv kra-
pulainen; någon avledd personbeteckning 
förekommer inte. Också i engelskan är mot-
svarande ord, crapula och crapulous, fullt 
gångbara, något som lätt kan konstateras 
med hjälp av ordböckerna, men det må till-
låtas mig att anföra en egen uppteckning: 
Eric Linklater berättar om sin hjälte Mag-
nus Merriman i romanen med samma namn, 
att han efter en genomrumlad natt "woke 
with a crapula" (1949, s. 34). 

Vid sidan av krapula har vi ett om man 
så får säga hypokoristiskt krapyl, -en, en 
lekfull förfranskning, till typen att jämföra  

med några andra finländska bildningar: ga-
myl 'gamling, i synnerhet skämtsamt om äld-
re eller gammal medlem av sällskap eller 
klubb', hundryl 'hundring' och tusyl 'tusen-
lapp', det senare av reella skäl inte om nu-
varande förhållanden. Intet av dessa fyra 
ord tycks finnas omnämnt i någon ordbok 
eller i annan litteratur, fastän de allesam-
mans är välkända i Finland, låt vara med 
jargongmässig prägel. 

Men finlandssvenska krapyl sammanfal-
ler ju helt med det franska crapule, som 
förresten tillfälligtvis kan smyga sig in i 
rikssvenskan: "Hon hade blottställt honom, 
utelämnat honom åt denna krapyl, åt skö-
kan och den tjocke" (Birgit Tengroths Pa-
risroman Kalla läppar, 1953, s. 75). Här 
nyttjas ordet i sin nurådande franska bety-
delse 'liderlighet, skörlevnad o. d.' Det fin-
ländska krapyl 'baksmälla' tycks mig dock 
vara en fristående analogibildning till de 
andra hypokorismerna på -yl. 

Bataklang 
Direkt anknytning till franskan finner man 
däremot säkerligen i bataklang, vanligt i 
Finland för stor och glad fest. Ett tidnings-
exempel: "Helt i dess (= promotionsban-
kettens) anda begicks i går kväll de dags-
färska magistrarnas stora bataklang på Ad-
lon" (Nya Pressen, 20.5.61). 

Men den omedelbara förebilden kan näp-
peligen vara appellativet bataclan, eftersom 
det betyder 'pick och pack, bråte' och alls 
inte kan associeras med fest och gamman. 
Sannolikt har bataklang uppstått genom 
förknippning med propriet Ba-Ta-Clan, 
dvs, namnet på den berömda parisiska va-
rietéteatern, en medelpunkt för det lättare 
nöjeslivet i Paris från 1860-talet fram till 
1932 (se Grande Larousse encyclopédique). 
Lånet har sannolikt underlättats av att ba-
taklang folketymologiskt kunnat anknytas 
till klang, allmänt med syfte på klang av 
glas, musik o. d. men väl särskilt med asso-
ciation till klang- och jubeltid, klang- och 
jubelår. 

Kavera 
Jag går vidare i min axplockning. Numera 
är det väl mest bara språkmän och fäktare i 
Sverige som kan inlägga någon rimlig inne-
börd i verbet kavera. För en finlandssvensk 
är det emellertid en naturlig vardagsföre-
teelse. 
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SAOB har två artiklar om ordet. 1 den 
förra återförs ett kavera ytterst på latinets 
cavere 'taga sig i akt; lämna säkerhet, ga-
rantera'. Ordet skulle med hithörande be-
tydelseskiftningar leva kvar endast i Fin-
land, men också detta är nog numera för 
mycket sagt: ingen finländare skulle i våra 
dagar t. ex. kunna säga som Runeberg, att 
löjtnanten "kommer nog, vill jag kavera" 
(cit. SAOB). 

Den andra huvudbetydelseri skulle utgå 
från latinets cavare 'gräva ut, urholka', var-
av över italienskan och tyskan 'göra ett de-
gagemang' i fäktning, med övergång till 
'fäkta med armarna, gestikulera' och vidare 
i Finland 'skrodera 1. prata; förr äv.: stolt-
sera'. 

Detta är fullt riktigt: kavera kan helt en-
kelt betyda 'prata' ("jag satt och kavera' 
med honom en stund i går kväll"), men får 
inte sällan en dragning åt 'skrodera' ("det 
är då en karl att kunna kavera"). Till sitt 
stilvärde kan det jämföras med det allmänt 
svenska snacka. 

Helt okänt i Sverige tycks detta kavera 
ändå inte vara. Harry Martinson låter på 
ett ställe en luffare skälla på sina kumpaner 
i en blandning av dialekt och rotvälska, och 
där finner man följande: "0 så går di gen-
nem hel' lang böjda o säjer att di inte har 
fött nag o kans di har druttsje femten tju. 
Men kaverar motanS att nalta kaffj nää" 
(Vägen till Klockrike, ed. 1955, s. 210). 

Tjutt, tjutt 

En etymologiskt intresserad finlandssvensk 
kan finna sig mystifierad av det egenartade 
och lustiga tjutt tjutt (mest o-ljud, även u-
ljud), som han allt emellanåt får tillfälle att 
uppsnappa ur omgivningens och sitt eget le-
diga talspråk, t. ex. i fraser som dessa: "Han 
klarade höjden i Sista försöket, men det var 
nog tjutt tjutt" och "jag hann tjutt tjutt 
hem före regnet". Det är alltså fråga om ett 
uttryck för 'nätt och jämnt, med nöd och 
näppe', där de sedvanliga etymologiska tre-
varna inte leder till något resultat. 

Men Väinö Linna ger en ledtråd. 1 Tun-
tematon sotilas (Okänd soldat) låter han 
karelaren Rokka säga på sin dialekt: "Ase-
masovas annos sut sut riitti ko ei liikkunt" 
(ed. 1955, s. 174). Detta skulle på fin-
landssvenska kunna lyda: "Under ställnings-
kriget räckte ransonen tjutt tjutt, då man 
inte rörde på sig." Kareisk finska - möjli-
gen från ryskan? Ja, så visar sig vara fallet. 

En expert på ryska har upplyst mig om att 
det i ryskt vardagsspråk finns ett "tjutt, 
tjutt", som har just samma betydelse 
'knappt, nätt och jämnt o. d.' Vi har alltså 
här en kvarleva från storfurstendömets tid. 

Krejsa 

Om verbet kryssa ger SAOB upplysningen 
att det under 1600- och 1700-talen också 
kunde ha diftong (kreitza, kreuts-, kreyts-, 
kräjs-). Dessa former beror uppenbart di-
rekt av tyskans kreutzen och/eller holländs-
kans cruisen, båda nämnda bland ordbokens 
etymologiska uppgifter. Här nedan ett par 
små tillägg till SAOB:s meddelanden om 
den diftongerade formens bruklighet. 

Krejsa är alltjämt ett fullt användbart 
vardagsord i Finland. Betydelsen 'segla upp 
mot vinden' förekommer mig veterligen inte, 
däremot 'röra sig utan bestämd kurs fram 
och tillbaka inom ett område, till sjöss eller 
till lands'. Sålunda berättar en gammal sjö-
man om en färd med en liten segelbåt på 
väg till Västindien: "Snart har vi krejsat 
över hela Skagerak, sade jag när vi satt vid 
frukostbordet i mässen med tallrikarna i 
knät" (Arthur Löflund, Mot fjärran hori-
sont, Hfors 1955, s. 240 f.). Om en handels-
resande kan det heta: "Han 'krejsa' runt 
där, alltså i distriktet" (replik, upptecknad 
1959). Den senare betydelseskiftningen - 
som inte direkt anförs i SAOB .- har givet-
vis utvecklats ur den förra (se ordbokens 
andra betydelseområde under kryssa2). 

Pa pperskrig 

Slutligen ett ord ur den kamerala sfären. 
Det som i Sverige benämns pappersexercis 
kallas i Finland för det allra mesta pappers-
krig. Ett par tidningsexempel: "den dagliga 
vardagsrekvisitan, de dagliga telefonsamtalen, 
det dagliga papperskriget" (Hufvudstadsbl. 
11.2.60, kåseri), "Kampanj mot papperskri-
get i Sovjet" (ib. 5.3.60, rubrik). 

Akademiens ordboksredaktjon anför 1943 
som äldsta beläggsårtal för pappersexercis, 
vilket också betecknas som "yard., nytt ord", 
jämför 111. sv. ordbok. Ingendera ordboken 
uppför papperskrig. Ett rikssvenskt belägg 
kan jag dock stå till tjänst med, men man 
finner det betecknande nog i en översättning 
från tyskan: "det inom garnisonen förhärs-
kande papperskriget" (H.H. Kirst, Modell 
65, övers, av Eva Berlin, Sthlm 1963). 

Förebilden till papperskrig är helt säkert 
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tyskans Papierkrieg. Det förmodas ha upp-
Stått omkring år 1900 (enligt H. Kiipper, 
Wb. der deutschen Umgangssprache, II, 
1963). Det tyska ordet har helt säkert Stått 
modell också för finskans paperisota ("pap-
perskrig"), som tycks ha kommit i bruk 
under andra världskriget (se Nykysuomen 
sanakirja, den nufinska ordboken). Finlands-
svenskans papperskrig kan därför vara kalke-
rat på finskan eller också ha inlånats direkt 
från tyskan; i det senare fallet skulle pa-
perisota ha tagit omvägen över papperskrig. 

Ord på avvägar 

Av Bertil Molde 

'Prisdumping knäsatte industri i Östham-
mar', löd en trespaltig rubrik på s. 27 i Da-
gens Nyheter den 3 november 1970 (de enk-
la anföringstecknen, apostroferna, är tid-
ningens egna). 1 artikeln under rubriken 
kunde man inhämta att ett företag i Öst-
hammar hade tvingats inställa betalning-
arna, och orsaken angavs vara "avsevärd 
prisdumping" från ett konkurrerande före-
tags sida. När man hade läst artikeln upp-
täckte man alltså att ordet knäsatte i rubri-
ken inte betydde det ordet normalt betyder 
utan "fick på knä, knäckte" o. d. Denna fel-
aktiga användning av verbet knäsätta möter 
man då och då, men sällan, i nyhetsspråk 
och på andra håll. 

Knäsätta är ett av de ord som i slutet av 
1600-talet lånades in i svenskan från is-
ländskan. Grundordet är isländskans knéset-
ja med betydelsen "sätta (någon) på sitt 
knä". Den äldsta användningen i svenskan 
(liksom i isländskan) är "taga (ett barn) på 
sitt knä och därmed erkänna detsamma ss. 
sitt; äv. med avs. på främmande barn: taga 
(ett barn) i sitt knä o. därmed upptaga det-
samma som sitt fosterbarn, adoptera (ett 
barn); äv.: sätta (ett barn) i ngns knä för 
att denne skall upptaga detsamma ss. sitt 
fosterbarn" (SAOB, K 1728) - i denna 
användning har ordet förekommit endast i 
fråga om förhållanden under Nordens forn-
tid. 1 början av 1800-talet användes ordet 
också ibland allmännare i betydelsen "sätta 
(någon) på sitt knä". Ett välkänt exempel på 
denna användning finns i Tegnérs Fritjofs  

saga: "Nattgammal is tro icke, ej vårdags 
snö, /ej somnad orm, ej talet av knäsatt 
mö". Mot slutet av 1800-talet började en 
bildlig användning av ordet bli vanlig, näm-
ligen "antaga, godkänna, göra till sin", och 
på det sättet används verbet i synnerhet om 
meningar, åsikter, teorier, uppfattningar 
o. d. (verbet adoptera har en ganska likar-
tad dubbel användning). Denna bildliga an-
vändning av knäsätta kan anses som den 
enda fullt levande i nutida svenska. 

När knäsätta - som i citatet ovan från 
Dagens Nyheter - oriktigt används i bety-
delsen "knäcka" o. d., beror detta naturligt-
vis på att man har anslutit ordet till uttryck 
som "få, tvinga, bringa (i sht förr ibland 
också: sätta) någon på knä eller knäna". 
Om det är den betydelsen man vill ha fram, 
bör man rimligtvis klara sig bra med dessa 
uttryck. Och verbet knäsätta bör också i 
fortsättningen förbehållas betydelser som 
"antaga, godkänna, göra till sin". 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat an-
ges har frågorna besvarats av tidskriftens re-
daktör. 

På senaste tiden har verbet stranda allt of-
tare använts transitivt, t. ex. "Dagarna före 
jul strandade SACO och SR förhandling-
arna med statens avtalsverk på den statliga 
sektorn" (Skolvärden 1/1971). Är detta 
bruk av stranda korrekt? 

Stranda är ursprungligen enbart intransi-
tivt, t. ex. "ett fartyg strandar". Det gäl-
ler också den bildliga användningen, t. ex. 
"förhandlingarna har strandat". Men nu 
används verbet bildligt också transitivt, 
t. ex. "SACO strandade förhandlingarna 
med avtalsverket". Därigenom har verbet 
också fått en ny betydelse, nämligen 
"åstadkomma att (något) misslyckas eller 
går i stöpet eller strandar". 

Det är inte något okänt att ursprungli-
gen intransitiva verb också kan bli transi-
tiva. Den kanske bästa parallellen till den 
nya konstruktionen hos stranda erbjuder 
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verbet landa. Utom i betydelser som "gå i 
land, lägga till" och "gå ner, ta mark" 
används det också sedan ganska länge 
(men sekundärt) transitivt; men kan 
"landa ett fartyg, en last", och särskilt 
vanligt är det att man talar om att "fis-
kare landar fisk". Detta sätt att använda 
landa är helt godtaget. Frågan är då om 
man också kan godta den transitiva an-
vändningen av stranda. Det synes rimligt 
och praktiskt att göra det. Den transi-
tiva konstruktionen gör det möjligt att 
samtidigt klargöra dels att förhandlingar 
har misslyckats (strandat), dels - och 
det kan vara viktigt att nämna - vem 
som har vållat strandningen. Det torde 
inte finnas ett annat uttryckssätt som 
medger ett lika kort och entydigt besked 
om bägge dessa saker samtidigt. 

Sportreportrar i radio och tv använder 
ibland pluralformerna kilometrar, metrar 
och t. o. m. minutrar. Kan dessa former an-
ses som korrekta? 

Ordet meter med sammansättningar (mil-
limeter, centimeter, decimeter, kilometer) 
använt som måttord får normalt ingen 
ändelse i pluralis. Detsamma gäller mått-
orden liter (med sammansättningar) och 
kilo. 1 andra användningar än som rena 
måttord kan dessa ord dock få pluralän-
delser. Det gäller t. ex. meter i betydel-
sen "mätverktyg av en meters längd, ar-
kivrneter" och liter i betydelsen "flaska 
innehållande en liter (sprit)". 

När ord som de nämnda används inte 
enbart som rena måttord utan dessutom 
med t. ex. en viss känslofärgning, kan de 
dock ibland få pluraländelser. Man kan 
då säga t. ex. att två löpare kämpar sida 
vid sida de sista metrarna (decimetrarna, 
centimetrarna) före mål. Och man kan 
säga att någon lyckats banta ett par hek-
ton eller kilon. Genom att använda så-
dana från det normala bruket avvikande 
pluraler framhäver man på något sätt 
varje enskild centimeter etc, eller varje 
enskilt kilo etc. Dessa ändelseförsedda 
pluraler kan alltså användas när man vill 
uttrycka en något annan betydelsenyans 
än den som uttrycks genom de normala 
ändelselösa måttordspluralerna. Detta 
språkbruk kan inte anses felaktigt. 

Felaktig är dock formen minutrar. 
Måttord som anger tid får 	till skillnad  

från de tidigare diskuterade måttorden 
normala pluraländelser i alla samman-
hang, t. ex. två timmar, fem minuter, tio 
sekunder. Minutrar är ett slags dubbel 
pluralform, bildad inte till singularen mi-
nut utan till pluralen minuter, säkerligen 
dock analogiskt efter pluraler som metrar, 
lit rar. 

Tråkigt har man ju ibland, och somliga 
säger att de har långtråkigt. Är långtråkig 
verkligen ett korrekt ord? Heter det inte i 
stället långtrådig? Är inte långtråkig en 
kontamination av långtrådig och tråkig? 

Långtrådig och långtråkig är två skilda 
ord, fastän de kan användas i samma 
betydelse. Långtrådig är ursprungligen ett 
rent sakligt beskrivande ord, dvs, tidigast 
har det använts enbart i betydelsen "för-
sedd med långa trådar eller fibrer". Se-
nare har det kommit att användas bild-
ligt om något som är utdraget eller ut-
tänjt, först troligen om långa tal eller 
skrivelser o. d. Långtrådig har då utveck-
lats på ungefär samma sätt som lån gran-
dig. Något som är utdraget eller långran- 
digt, det är ofta tråkigt 	tiden blir lång 
när man lyssnar på det eller upplever det 
på annat sätt, man långless. Därför har 
långtrådig liksom långrandig kommit att 
betyda tråkig, enformig. 

Ordet långtråkig är en sammansättning 
av lång och tråkig, och från början torde 
ordet ha betytt "tråkig på grund av sin 
längd (och enformighet), lång och trå-
kig", och så används det ju fortfaran-
de. Långtråkig har förekommit i littera-
turen sedan första hälften av 1800-talet. 
Det äldsta belägget i SAOB är från 1831 
och stammar från Esaias Tegnér ("Lång-
tråkiga predikningar"), vilket naturligtvis 
inte behöver betyda att det är Tegnér som 
har bildat ordet. (De äldsta beläggen i 
SAOB på långtrådig i samma eller liknan-
nande användning är f. ö. från ungefär 
samma tid.) 
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