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Språket - et sosialt 
fenomen 

Av Finn-Erik Vinje 

Föredrag hållet av professor Vinje vid 
Norsk språkråds möte i april 1972. 

På slutten av 1800-tallet og et godt stykke 
inn på vårt eget hundreår var språkviten-
skapen preget av naturhistoriske og evolusjo-
nistiske synsmåter. Språket ble i stor monn 
sett på som et naturprodukt som utviklet seg 
best om det fikk leve i fred, uforstyrret av 
menneskelige inngrep. Begrepet «språkets 
lover» forestilte en seg analogt med natur-
kreftene som mekanisk virkende krefter. Lyd-
lovene virket blindt. 

1 en slik atmosfere lå forholdene dårlig til 
rette for rasjonell och aktiv språkrokt, for å 
si det mildt. Junggrammatikerne inntok et 
nrmest anarkistisk standpunkt til språkrakt 
og språkriktighetssporsmål. Den innflytelses-
rike komparatisten Max Miller - som på-
virket også norsk språkdebatt i 1870-80-åra 
- sier beint fram at vi like gjerne kan for-
søke å endre de lovene som bestemmer blod-
sirkulasjonen i kroppen vår, som å prove å 
skape nye ord etter eget godtykke. 

1 vårt hundreår er språkets sosiale og 
kommunikasjonstekniske sider kommet mer i 
forgrunnen. Språket oppfattes som et sosialt 
fenomen, et sett av sosiale vaner som må ses 
i lys av sine funksjoner innenfor gruppa. 
Språket er ingen organisme som følger sine 
egne, «iboende» lover; verken Gud eller na-
turen har skapt det. 

Påfallende of te i den språkvitenskapelige 
litteraturen sammenliknes språket med en 
maskin, et verktøy eller et redskap. Det kun-
ne nevnes en lang rekke toneangivende fag-
folk som har brukt nettop den metaforen. 

Når språkets sosiale sider kommer i for-
grunnen og dets oppgave som kommunika-
sjonsmiddel understrekes, folger naturlig den 
oppfatning at språket - likesom andre so-
siale konvensjoner - bevisst kan forandres 
og forbedres. 

Den kjente estniske målboteren Johan-
nes Aavik sier det slik: «Därför bör det 
[språket] betraktas inte enbart med naturve-
tarens öga, som är interesserad av att kon-
statera och förklara företeelser, utan även 
med naturmänniskans, ingenjörens, tekniker-
ens öga, som eftersträvar att böja och utnytt- 

ja företeelser till sitt gagn, enligt sina ända-
mål.» 

På liknende måte hevdet en av grunnieg-
gerne av Pragskolen, Bohuslav Havrånek, på 
lingvistkongressen i København i 1936 at den 
la-skure-holdning overfor standardspråkets 
problemer som var så dominerende i europe-
isk lingvistikk opp til det tredje tiår av 
1900-tallet, ikke lenger kunne opprettholdes. 
Lingvisten har ikke bare lov, men en klar 
plikt til å vcre med på normeringen av stan-
dardspråket. Hans oppgave er å foreslå hvil-
ke elementer i systemet som skal understøt- 
tes 	hvilke som er funksjonelt best skik- 
ket for det aktuelle systemet. Han skal dess-
uten aktivt vare med på å motarbeide slike 
språklige elementer som ikke kan forsvares 
fra funksjonelt synspunkt. 

1 Norge har det vrt lang tradisjon for 
at språkmannen skal delta i normeringsar-
beidet, og det torde i dag vre enighet om 
at han har rett og plikt til å påta seg slike 
oppgaver. Jeg antar at følgende sitat, som er 
hentet fra professor Knut Bergsiands tiltre-
delsesforelesning i 1949, er representativt: 

«For språket er ikke bare noe som kan 
studeres og reproduseres, men også 	ikke 
minst i vår tid - noe man kan gripe inn 
i og omforme, og det reiser problemer som 
lingvisten ikke kan skyve fra seg.» 

Også i våre nordiske naboland har det 
lenge vrt en utbredt oppfatning blant fag-
folk at språklig planlegging og dirigering 
ikke bare er mulig, men også onskelig. Otto 
Jespersen i Danmark var en tidlig repre-
sentant for et slikt syn, og i Sverige har en 
rekke framtredende språkfoik interessert seg 
for og deltatt i normeringsarbeidet. Islandske 
og finlandske fagfolks interesse for språk-
planlegging er velkjent. 

Et eksempel: Den svenske reformen som 
fjernet verbenes flertallsform'er (jag kastar 

vi kasta), var ikke resultat av noen spon-
tan utvikling, noe som kom av seg sjøl, men 
en følge av flere språkmenns (Esaias Teg-
nérs, Adolf Noreens, Gustaf Cederschiölds og 
andres) bevisste arbeid og planmessige pro-
paganda. Det var minst av alt noen indre 
nødvendighet i skriftspråkets utvikling som 
presset fram reformen. Erik Wellander kom-
rncnterer dette slik: «Det är av vikt att fast-
hålla detta, att språkteoretikern med sina 
allmänna doktriner och sina särskilda argu-
ment är i stånd att påverka språkets ut-
veckling. Det är denna insikt som över hu-
vud ger mening åt en planmässig språkvård. 
Leddes språkutvecklingen av lagar, som ver- 
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kade oberoende av mänskliga önskningar 
och strävanden, så vore ju varje språkvår-
dande arbete meningslöst.» (Språk och 
språkvård, s. 112f.) 

1 prinsippet er det ikke noen side av språ-
ket som ikke vilkårlig kan forandres. Erfa- 
ringer fra mange land 	Estland, Finland, 
Israel, Tsjekkoslovakia, Ungaro, Tyrkia, 
Kina o. fl. 	har vist oss at bevisste inngrep 
kan gjores i fonologi, morfologi og syntaks. 
Men det er åpenbart innenfor vokabularet at 
språkplanieggeren har de beste utsikter til å 
lykkes. 

Språket ble på 1800-tallet gjerne sam-
menliknet med en organisme. 1 vårt hundre-
år er denne metafor avløst av en annen: 
Språket oppfattes som en struktur, et system 
der hver del av helheten er avhengig av de 
andre delene og der forskyvninger i én del 
gir ringvirkninger i systemet. 

Men det finnes tydelig en klar forskjell: 
det er fast strukturerte og løst strukturerte 
områder. Uttale og grammatikk utgjor mer 
lukkede enheter, relativt stabile delsystemer 
som er nokså motstandsdyktige overfor for-
andringer. Vokabularet er av en mer usyste-
matisk natur, og der kan inngrep og end-
ringer skje oftere uten konsekvenser for syste-
met. 

Men når det sies at uttale og gramma-
tikk utgjør stabile systemer, betyr altså ikke 
det at disse er upåvirkelige av bevisste inn-
grep. Det finnes mange eksempler på at 
f. eks. grammatiske morfemer er nyskapt og 
innført i skriftmål, og derfra vunnet innpass 
i standard-talespråket. 

1 våre dager griper standardspråket inn på 
utallige mäter i vårt dagligliv, og neppe noen 
tidligere epoke har stilt så omfattende krav 
til språket som vår. Både i de gamle sam-
funn med etablerte skriftspråk og litterre 
tradisjoner, og i de nye statsdannelser i den 
tredje verden er det et økende behov for nor-
mering og regulering, til dels nyskaping av 
skriftspråk for folk som tidligere ikke har 
brukt sitt språk i skrift. 

1 denne situasjon er det vokst fram en ny 
vitenskapelig disiplin, language planning - 
på norsk språkplanlegging. På flere hold i 
verden arbeides det nå med en teori for 
språkplanlegging, og det utforskes metoder 
for planleggingens praktiske gjennomføring. 
Det trengs 	også i vårt land - spesialister 
som helt og holdent kan ofre seg for denne 
viktige side av moderne samfunnsplanlegging. 
H. Spang-Hansen vil kalle dem språkingenio- 

rer (Danske Studier 1944; jfr. sitatet av Aa-
vik ovenfor). 

J eg må i denne sammenheng flette inn 
noen ord om den meget omtalte motsetning-
en mellom spontan og styrt språkutvikling. 1 
en viss forstand er spontan språkutvikling 
en umulighet. Det vil alltid finnes en norm 
i språket, også når den ikke er kodifisert. 
En standardisering av uttrykksmidlene ligger 
i språkets natur som sosialt betinget tegn-
system og er en forutsetning for at språklig 
kornmunikasjon skal kunne skje effektivt. Det 
vil alltid vere noen som bestemmer hvilke 
elementer denne normen skal bestå av, hvilke 
endringer som skal tillates og hvilken ret-
ning utviklingen skal ta. 

Om vi tenker oss begrepet spontan språk-
utvikling i betydningen en la-skure-holdning, 
der den form eller det ord som vinner i kon-
kurransen dermed betraktes som den beste 
da vil spontan språkutvikling finne få tu-
hengere i dag. 

Språket er et sosialt produkt, og det kan 
ikke ses isolert fra de kreftene som bestemmer 
den alminnelige samfunnsutviklingen. De for-
andringer som oppstår i mønsteret for den 
sosiale omgang 	kjønnsrolleforskyvninger, 
folkeflyttinger o. 1. - bestemmer arten av 
de språklige forandringer. 

Sosial planlegging er et alminnelig godtatt 
prinsipp 	og det er i vårt samfunn de fol- 
kevalgte organer som trekker opp rammer 
og retningslinjer for slik virksomhet. Gjen-
nom de siste hundre års språkutvikling i Nor-
ge har det på tilsvarende måte vrt ett fram-
tredende trekk som jeg vil poengtere: Språk-
politikk og språknormering er et offentlig 
ansvar. Myndighetenes politikk fra 1862 til  
i dag har vsert å gripe dirigerende mo i 
skriftspråkets regelverk, og Stortingets fler- 
tall har 	iallfall siden 1917 	akseptert en 
slik linje. 

Språkplanlegging forutsetter en språklig 
verdilre, som Otto Jespersen sa i 1921; en 
språklig evaluering, ville vi val sagt i dag. 

Det trengs ikke noe inngående studium av 
språkbruk og språkbygning for å konstatere 
at språket slik vi har fått det overlevert, på 
mange måter er et ufullkomment system. De 
sosiale, tekniske og kulturelle forandringer 
skjer fort - og språket har vansker med 
å tilpasse seg. 

Det er ikke bara leksikalske mangler og 
ufullkommenheter det er snakk om. Også el-
lers er det lett å finne lakuner og unodven-
dige elementer som er oppstått ved tilfeldig- 



hetenes spill eller ufornuftige normeringstil-
tak. 

Jeg kan ikke komme inn på enkeitheter, 
men vii understreke at Norsk språkråd her 
kommer til å måtte ta opp og finne løsninger 
på norinenngsoppgaver som ikke får skyves 
til side for andre oppgaver. 

1 snart fem år har jeg holdt gående en 
fjortendaglig språkspalte i en hovedstadsavis, 
og jeg er blitt slått av framfor alt to for-
hold: 

For det første at behovet for konkret rett-
leiing er enormt. En kan tilsynelatende fort-
sette å stille sporsmål i det uendelige. Interes-
sefeltet er vidt, det omfatter praktisk talt alle 
sider av språket: rettskrivningskcre, morfo-
logiske og syntaktiske forhold, ordhistorie, 
dialektgeografi, dikterspråk, fagspråk, mote-
spåk og nye tendenser, uttaledetaljer og 
sporsmål om hensiktsmessig språkbruk. 

1 en artikkel om «Programstyrd eller fri 
språkutveckling?» har Erik Wellander gitt til 
kjenne sine erfaringer fra mange års inn-
sats som språklig rådgiver; hans erfaringer 
er de samme som mine: Det er ikke dumme 
sporsmål som blir stilt, sporsmål som skyldes 
uvitenhet eller tåpelighet. Det er nesten hele 
veien kloke sporsmål, og nødvendige spors-
mål, som svart mange mennesker blir stilt 
overfor daglig. Alle sporsmål er ikke like 
viktige, men de krever et svar, en avgjørelse 
- for at ikke skrivearheidet unodig skal 
hemmes eller sinkes. 

Det er vanskelig å skrive, men vi gjør det 
lettere når det stilles opp klare regler som 
språkbrukerne kan følge. Det er bra og 
riktig å folge disse reglene, for det er prak-
tisk. Det er også bra med kritisk sans 
overfor egne og andres produkter. Men den 
kritiske sans må holdes i tomme. Med pe-
danteri og regelretthaveri oppnår vi neppe å 
øke uttrykksevnen eller skjerpe sansen for 
de språklige uttrykksmidler, men vel å gjøre 
det ekstra vanskelig for godtfolk å feste ord 
til papiret. Vi som steller med normerings-
arbeid, vi bor huske på at språkreglene, de 
er til både for dem som skriver tre brev i 
året og for dem som skriver like mange ba-
ker i året. 

Det andre som har slått meg, er dette: 
At de vulgre utslag av tradisjonell norsk 
språkdebatt, de som kommer til uttrykk i 
slagord om skamnorsk og heimedanskar og 
å tale med skakk kjeft 	dette språkkjeklet 
kan kanaliseres som mer positiv språklig in-
teresse dersom det åpnes muligheter for det. 

Jeg nevnte at språkplanlegging forutsetter en 
evaluering, en språklig verdilare. Denne 
verdihere vil postulere visse egenskaper (f. 
eks. regelmessighet, klarhet, korthet) som 
ønskelige. 1 mange tilfelle kan en så evaluere 
de språklige fakta objektivt, og etter viten- 
skapelig metode vurdere 	til dels kvantita- 
tivt - de konkrete språklige trekk ut fra de 
oppstilte mål. 

1 Stortinget har det under behandlingen 
av språksaka de siste par år v5ert enighet om 
at tilnrmingen mellom våre to målformer 
skal fortsette. En enstemmig stortingskomité 
slo fast at dette er det langsiktige mål for 
norsk språkpolitikk. Dette er en verdidom, 
som jeg oppfatter som retningsgivende for 
arbeidet i Norsk språkråd. 

Det hadde ikke vsert noe i veien for å 
innta det motsatte standpunkt, og hevde at 
en saminensmelting av de to målformer er 
umulig eller skadelig, og derfor sarge for å 
motarbeide tilnrmingen. Det er i alle fall 
ikke noen språkvitenskapelige argumenter 
som avgjør hvilket standpunkt som er det 
rette. 

Men i Norge har altså de folkevalgte orga-
ner bestemt at vår normeringsvirksomhet 
skal v2ere innstilt på en tilnserming mellom 
våre målformer. Selv de som i de store stor-
tingsdebattene i dette hundreåret har ut-
gjort mindretallet, har sett det som ønskelig 
med en utvikling fram mot ett skriftspråk. 
Det er tempoet og midlene det har stått 
strid om. 

Personlig har jeg vanskelig for å tro at 
en ikke-styrt utvikling skal kunne føre våre 
to mål sammen till ett. Dersom det ikke 
blir iverksatt sperretiltak fra det ene eller 
det annet hold, kan vi nok få en utveksling 
innenfor ordforrådet, en utveksling som 
smått om senn kan føre til en viss utjam-
ning. Men at det i lydformer og bøyning 
skulle skje en slik tiln2erming uten en aktiv 
språkrokt som sikter mot dette mål, er det 
vanskelig å tenke seg. Vi skal huske på at 
holdningsloshet også er en holdning. 

Jeg oppfatter Stortingets behandling av 
språksaka som et pålegg om at denne lang-
siktige tilnrming jeg har nevnt, ikke skal 
oppgis, men at midlene i dette arbeidet skal 
vere delvis andre - samlingen skal ikke 
«forseres», som det heter. Det er understrekt 
fra flere hold at det skal vises større libera-
litet overfor de mange ord og former som 
har tradisjon i skriftspråket og som er leven-
de i litteratur og tale, men som er utestengt 



fra gjeldende rettskrivning.1  
Å godkjenne slike former kan skape den 

avspenning og ro som vi så sårt trenger i 
den norske språksituasjon. Det kan hende 
at dette vii føre til at noen av de fast- 
frosne frontene tiner 	og at vi, som repre- 
sentanten Lars Roar Langslet sa i Stortinget, 
får oppieve at det «vii komme i gang igjen 
en naturlig utvekslingsprosess [mellom de to 
målformer], som nu har vart kunstig brem-
set.» Denne «kunstige bremsing», som har 
betydd at riksmålet har satt stenge for den 
overrisling av folkemålsformer som Sophus 
Bugge en gang talte om, - denne «kunstige 
bremsing» vii da kanskje 	i den atmo- 
sfre av større respekt og toleranse som vi 
alle håper på 	bli slått av. 

Språkrådet skal ifølge loven «føige utvik-
lingen i skriftspråk og talespråk», dvs, regi-
strere utviklingen. Dette er en viktig og 
maktpåliggende oppgave. Men dette får i 
denne sammenheng ikke vre noe mål i seg 
sjol. Hensikten er jo at en nøyaktig kart-
legging av ulike sidor av nåtidsspråket skal 
gi grunnlag for aktiv språkrokt. Med ut-
gangspunkt i vår viten om norsk nåtidsmåi 
i alle dets varianter, dets tilstand og utvik-
lingstendenser, bør vi skaffe oss en samiet 
oversikt over hvilke problemer vi står overfor 
og hvilke ressurser vårt språk rår over. Der-
etter bor vi stikke ut den kursen som vi øn-
sker at utvikklingen skal følge, og vi trenger 
både et mer kortsiktig handlingsprogram og 
en langtidspian. Dette er en påtrengende 
oppgave, og en omfattende oppgave; den 
kan bare løses i samråd mellom flere sak-
kyndige. 

Språket har mange funksjoner å fylle 	det 
finnes en mengde uhke språkspill, som Witt-
genstein sier, og ikke rsoe enkelt språkspill 
har prioritet framfor andre i den forstand at 
det kommer n>ermere språkets såkaite «ve-
sen». 

Språket skal tjene som kommunikasjons-
middel for saklig informasjon, men det er 
også uttrykksmiddel for estetiske opplevelser 
og erfaringer. Gjennom språket opplever vi 
og strukturerer vi omverdenen og vårt for-
hold til den; språket er et instrument for 
vår selverkjennelse. «Att försöka strukturera 
sin värld är i min mening det samma som 
att försöka ge ord åt en erfarenhet,» sier 

1 bokmål er f. eks. hunkjonnsformene sola og bota ene-
former i offisiell rettskrivning, likeså garna i bestemt form 
intetkjønn. 1 tradisjonelt skriftspråk (og i talernål som 
bygger på det) heter det solen, boken og gaenene. 

Bengt Nerman om sin egen diktning (Män-
niskan som språk, s. 9). 

Hvert språkspill har sine regler; for ek-
sempel kan språket som uttrykksmiddel for 
skjonnlitterar kunst ha sroppgaver som 
stiller det i motsetning til annen språkbruk. 
Med tanke på alle de delfunksjoner språket 
har, er det en hetenkelig ting å søke etter 
felles normer for dem alle. Det er bare på 
språkets laveste nivåer at det finnes regel-
sett som gjelder for alle språkspill. 

Det vi hittil har hatt av språkplanlegging. 
har konsentrert seg om sakprosaen, der 
språkets kollektivt-intellektuelle oppgaver 
står i forgrunnen. Også i framtida bør 
språkplanleggingen innskrenke seg til denne 
side av språket. Indirekte får likevel plan-
leggingen virkninger for andre av språkets 
delfunksjoner. 

Det skulle ikke vre altfor vanskelig å 
oppnå enighet om visse ideelle krav til god 
språkbruk. Mange lingvister har gitt til kjen-
ne sin oppfatning; jeg har ikke her plass tu 
å gå nrmere inn på temaet, men bare un-
derstreke at det gjelder å komme fram til en 
avbalansert vurdering av faktorer som språk-
lig effektivitet, klarhet, smidighet, fasthet. 
1 alle språkets praktiske funksjoner er det 
funksjonelle omsyn som gjør utslaget. 

Ett moment må framh.evcs i denne situa-
sjon, da vi er i startfasen for Norsk språk-
råd: Språkplanleggeren må arbeide intimt 
sammen med den mer teoretisk innstilte, be-
skrivende lingvistikk, og presse på for å få 
utforsket alle de sider av nåtidsspråket som 
har interesse for språkplanleggingen. Det er 
uomgjengelig nødvendig for en adekvat 
språkplanlegging at den bygger på kunn-
skap om det språket en vii normere. 

Derfor kreves det atskillig mer viten om 
nåtidsspråket enn den vi nå har. Det gjelder 
ordlagingsltere, det gjelder syntaks, det gjel-
der sosio-lingvistiske forhold. Massemedienes 
språkbruk og språklige innflytelse er praktisk 
tak uutforsket. Standardtalemålet, dvs, ta-
lespråket til utdannede personer, kjenner 
vi nesten ingenting tu, fordi dette er et 
forskningsfelt som til nå praktisk talt har 
vart neglisjert 	og ikke bare i vårt land. 

Men språkplanleggingen har en annen vik-
tig side, like viktig som den faglig-språklige. 

Det er gjennomføringen av programmet, 
strategien, metodene for hvordan språksam-
funnet skal overtales til å akseptere de tu-
rådinger som planleggeren kommer med. 
Språkmannen spår, men samfunnet rår. Det 
hjelper ikke med aldri så gode råd fra de 



språknormerende organer dersom rådenc 
ikke når fram til og blir akseptert av et Stort 
antall medlemmer av språkfellesskapet. En 
nyhet må finne resonans innenfor kollektivet 
hvis den skal få språklig karakter og inngå 
i språkbygningen. 

Motsetningene i språklige sporsmål er - 
som vi alle kjenner til 	srlig godt egnet 
til å sette sinnene i heftig bevegelse. Det 
gjelder også språkfolk, det vil også gjelde 
medlemmer av Norsk språkråd. Ytterpunk-
tene representeres av på den ene side dem 
som betrakter enhver nyutvikling med mistro 
og oppfatter den som forfallssymptom 	på 
den annen side av dem som mener at alt 
nytt er godt, eller at alt er like godt i språ-
ket. Om vi aksepterer språklig p!anlegging, 
må vi sjølsagt ta avstand fra begge disse 
holdninger. 

Brytningen mellom de forskjellige syn, 
mellom de forskjellige vaner, vii altid vare 
til stede. For det første rommer språkspørs-
målet i Norge sosiale og politiske motset-
finger som ikke uten videre kan slettes ut. 
For det andre dreier det seg her om sosiale 
vaner som er dypt rotfestet og temmelig be-
standige, og det må nødvendigvis oppstå 
motsetninger mellom dem som vil holde 
fast ved diss vaner, og dem som tar sikte 
på å endre språksamfunnets vaner på ett 
eller flere punkter. 

1 alle fall er det viktig å vare klar over 
at språklige vaner er realiteter som en må 
ta omsyn til i en planmessig språkrøkt. 
Språkmannen kjenner sin språkhistorie og 
vet at vanene meget vel kan forandres

'
og 

at de forandres 	men han skal ikke under- 
vurdere deres styrke. Språkfolelse og språk- 
vaner er psykologiske realiteter 	de er en- 
nå for storstedelen uutforsket. 

Men det vi aller først burde få gjort, er å 
kartlegge grundig de erfaringer som er inn-
hentet, den metode som er fulgt og de resul-
tater som er nådd i alle land der det er 
gjort omfattende forsøk på språklig plan- 
legging 	inklusive vårt eget land. Det 
skulle bl. a. gi bedre muligheter for å forutsi 
hvilke sjanser det er for å få språkbrukeren 
til å akseptere en konkret språklig nyhet eller 
en omlegging av en språklig vane. 

Det ser ut til at de psykologiske, sosiale 
og kulturelle vilkår for vellykt språkplan-
legging varierer sterkt fra land til land. Mot-
stand mot språkplanl•egging møter vi isr i 
de land som har en litterr tradisjon, relativt 
enkel morfologi og små dialektale forskjel-
ler. 

Situasjonen er annerledes i språksamfunn 
med kort litterr tradisjon, komplisert mor-
fologi, store dialektale forskjel!er og mange 
konkurrerende former innenfor standard-
språket. 

Det gjenstår mye forskning for språkplan-
leggingen skal få det solide fundament den 
trenger. Jeg håper at den velvilje som nå 
hegunstiger Norsk språkråd, skal fore til at 
mye av denne forskningsinnsats blir gjort, 
slik at vi kan nrme oss det som er vårt 
alles mål: å gjøre språket til det presisjons-
instrument for tanke som det kan og bør 
bli. 

Språkvård 1965-1971 

Tidskriften Språkvård har utgivits sedan 
1965 med fyra nummer om året. Årgång 
1972 är alltså den åttonde. En restupplaga 
på några hundra exemplar finns kvar av 
alla tidigare årgångar, och detta medför 
vissa utrymmesproblem på Institutet för 
svensk språkvård. Nämnden har därför be-
slutat att realisera årgångarna 1965-1971. 
Dessa sju årgångar kan nu köpas direkt från 
nämnden för ett sammanlagt pris av 40 kr. 
inklusive mervärdeskatt. Detta förmånser-
bjudande gäller i varje fall tills vidare 
endast vid köp av alla sjmi årgångarna 
t.o.m. 1971. 

Den som önskar begagna sig av erbjudan-
det kan sätta in 40 kr. på postgirokonto 
19 74 75-7 (Nämnden för svensk språkvård, 
103 12 Stockholm 2) och skriva "Språkvård 
1965-71" på mottagardelen. 



arna i tabellform (Tabell 1). Tillsammans 
täcker de ett brett register i tid och stil. 

Ord, massor av ord 

En databas i bok- och bandform 

Av Hans Karigren 

Det är ett imponerande forskningsprojekt 
som bragts i hamn i och med att Nusvensk 
frekvensordbok (redigerad av Sture Allén) 
del 1 (1970) och 2 (1971) föreligger i två 
granna röda band om vartdera styvt tusen 
sidor. Det är en rik fond av data att ösa ur, 
och skam den språkrnan som inte kommer 
på något teoretiskt eller praktiskt problem 
som kan belysas med denna databas i bok-
form. 

Det finaste med denna frekvensundersök-
ning är ändå att resultatet föreligger inte 
bara i bokform utan också på magnetband 
så att olika forskare med nya, måhända sins-
emellan oförenliga idéer för en förhållande-
vis ringa marginalkostnad själva kan föran-
stalta om maskinella orissorteringar och ex-
cerperingar ur materialet. Materialsamlingar 
var ju förr i världen skäligen oaptitliga för 
alla andra än författaren, ibland även för 
denne, och lämnades väl sällan ut till andra 
än på sin höjd en opponent för att denne 
skulle bli lagom matt före disputationen. Da-
tasamlingar på väl dokumenterade magnet-
band är i verklig mening lättillgängliga för 
forskningen. För några hundralappar kan en 
forskare låta göra en kopia som han utan 
att störa någon annans verksamhet kan efter 
bästa förstånd bearbeta vidare. 

Vi skall här först i korthet redogöra för 
vad som skiljer denna undersökning från ti-
digare svenska ordfrekvensstudier och sedan 
diskutera hur detta förnämliga material kan 
utnyttjas. 

Nusvensk frekvensordbok, N, utmärker 
sig genom att materialet har större omfång 
och bearbetningen är mera omfattande än 
i någon tidigare svensk frekvensundersök-
ning, genom att det är den grundligaste in-
ventering som gjorts av svenskt tidnings-
språk och genom att det är den första svens-
ka ordlista som satts direkt från magnet-
band. Vi skall här säga några ord om den 
i vart och ett av dessa hänseenden. 

Materialets omfång och bearbet-
ningens omfattning 

Vi kan för enkelhets skull sammanfatta de 
viktigare svenska ordfrekvensundersökning- 

TABELL 1 

Viktigare svenska ordfrekvensundersökningar 

löpande ord 
Melin 	Riksdagsspråk 1887 100 000 

» 	Affärsbrev 	1887 100000 
Widegren Debattspråk 	1935 500 000 
Hassler-G Skolböcker, 

privatbrev 	ca 1930 100 000 
» 	Privatbrev, 

skoluppsat- 
ser 	ca 1930 100000 

» 	Skön- 
litteratur 	ca 1930 100 000 

» 	Tidnings- 
text 	ca 1930 100000 

» 	Blandat 	1957 100000 
» 	Skönlitteratur 	1969 100 000 
» 	Skönlitteratur 	1971 100 000 

Fant 	Telefonsamtal, 
m.m. 	1967 85000 

Allénm.fl. Tidningsspråk 1971 1 000 000 

Total väldokumeoterade fre- 
kvensundersökningar bearbetad 
textmängd: 2 400 000 

Dessa undersökningar är publicerade så-
lunda: 
1-2. Ernst L. Ekman, Olof Werling Melin, 

Malmö 1971, s. 485-502. 
3. 	P. G. Widegren, Frekvenser i de- 

batten, Stockholm, del 1 Stockholm 
1935 (Del 2, som skulle ha omfattat 
frekvenser för delar av ord hann 
aldrig bli färdig före förf:s frånfälle). 

4-8. Carita Hassler-Göransson, Ordfre-
kvenser i nusvenskt skriftspråk, Lund 
1966. (Undersökningarna och mate-
rialet från tidigare tidpunkter.) 

9-10. densamma, Kvantitativa studier av 
Ivar Lo-Johanssons prosa, del 1 i 
Nusvenska studier, årg. 48, Lund 
1969 s. 78 ff, del II i samma skrift-
serie årg. 50, Lund 1971, s. 5 ff. 
Gunnar Fant, Kompendiuin i tal-
överföring, Stockholm 1967. 
Sture Allén, Nusvensk frekvensord-
bok baserad på tidningstext. Del 1. 
Graford. 	Homografkomponenter, 
Stockholm 1970. Del 2. Lemman, 
Stockholm 1971. 

De tidigare undersökningarna har prak-
tiskt taget alla varit enmansverk. De flesta 
gjordes utan ekonomiskt eller moraliskt stöd 
utifrån. Det var i Sverige liksom i flertalet 



andra länder stenografiforskare som börja-
de med hanteringen, följda av pedagoger 
och andra med intresse för tillämpad språk-
vetenskap. Opinionen bland språkforskare 
och andra utomstående var oförstående om 
icke negativ. - De flesta ordräknare har 
arbetat för hand, utan hjälpmedel eller assi-
stenter. Den första som använde datorer var 
Carita Hassler-Göransson, i sina senare stu-
dier. 

N har tack vare Riksbankens Jubileums-
fond tillkommit som ett forskningsprojekt 
med någorlunda rejäla resurser. Ett antal 
kompetenta personer har på heltid kunnat 
ägna sig åt uppgiften, som från början pla-
nerades som ett modernt databehandlings-
projekt. 

En utomstående skulle föreställa sig att 
projektet med sådana resurer skulle ha be-
arbetat ett många gånger större material 
än sina föregångare. Så är nu inte fallet. 
Textmassan i Widegrens undersökning var 
hälften, i Carita Hassler-Göranssons hittills 
publicerade undersökningar drygt två tred-
jedelar så stort som den textmassa som lig-
ger till grund för N. Den som känner den 
bransch som ibland sammanfattas under be-
nämningen administrativ databehandling är 
dock inte förvånad. Medan rent numeriska 
uppgifter 	av typen hållfasthetsberäkning- 
ar 	tack vare modern datateknik kan ut- 
föras för en kostnad som är någon enstaka 
procent av vad samma arbete eljest skulle 
betinga, har bearbetningen av stora register 

t. ex. bokföring, fakturering, försäkrings- 
premieavisering 	inte kunnat så drastiskt 
förbilligas. Många gånger får man vara glad 
om kostnaderna inte direkt stiger när man 
tar de moderna hjälpmedlen i sin tjänst. 
Vinsten ligger då, eller uppges ligga, däri att 
hanteringen blir snabbare, säkrare och/eller 
enhetligare, eller att man eljest till låg mar-
ginalkostnad får en standardhöjning eller 
några biprodukter som man annars inte skul-
le ha gjort anspråk på. 

Ordräknandet följer detta allmänna möns-
ter. Det går inte så mycket snabbare att räk-
na en miljon ord med maskin än för hand 
om man tar hänsyn också till tiden för alla 
de förberedelser som en ambitiös under-
sökning kräver. Det är rätt lätt när man 
arbetar för hand att skilja på ord med 
samma lydelse men olika innebörd (s. k. 
homografer) eller sammanföra böjningsfor-
mer till en lexikalisk enhet. Man måste ju 
ändå titta på alla lapparna. Widegren redo-
visade sålunda frekvenser för olika homo- 

grafer separat och sammanförde (men re-
dovisade var för sig) olika böjningsformer 
av "samma" lexikaliska ord. Sådana bedöm-
ningar kräver däremot ett ganska omständ-
ligt arbete när bearbetningens huvuddel 
skall göras av en maskin. Det är teoretiskt 
spännande och i annat sammanhang befo-
gat men oerhört vanskligt att skriva för en 
maskin tolkhara regler som anger låt oss 
säga när som är pronomen eller konjunk-
tion. Framför allt blir det oherrans dyrt att 
fn•rsöka programmera sådana distinktioncr. 
Konststycket om man inte nöjer sig med 
mnetoclexperimnent utan vill ha en ordlista 
färdig är inte att till varje pris lasta allt ar-
bete på maskiner utan att på smidigt och 
förståndigt sätt organisera ett samarbete 
så att ingendera parten förtar sig. Sture 
Allén och hans kolleger i Göteborg har lyc-
kats finna en praktisk medelväg. Materia-
let är inte orört av människohand utan ma-
skinen har fått ställa frågor till sina mänsk-
liga medarbetare. 

Vinsten med den maskinella bearbetning-
en är inte främst att det går fort; vinsten 
är indirekt. För det första blir bedömningen 
enhetlig vilket den knappast kan bli om 
man tar ett fall i taget allteftersom de 
möter i texten. 1 själva verket ställer beho- 
vet av generella lösningar 	även i de fall 
då klassifikationen av ordformerna sker för 
hand! - många delproblem på sin spets, 
och frekvensundersökningen har också i släp-
tåg en rad detaljstudier gjorda av dem 
som arbetat med projektet. För det andra 
får man inte bara en lista utan ett material 
som kan sorteras och sorteras om på alla 
de upptänkliga sätt utan att det mänsko-
tidsödande förarbetet behöver göras om. 

Redan de publicerade volymerna innehål. 
ler samma 	och då garanterat samma! - 
material redovisat ur ett stort antal olika 
aspekter. Sålunda tillhandahålls ordstoffet 
än med oanalyserade typografiska ord 
("graford"), än med olika former av "sam-
ma" ord ("homografkomponenter"), än med 
lexikaliska ord ("lemman") som sorterings-
enhet, och med enheterna ordnade än alf a-
hetiskt från ordbörjan, än alfabetiskt från 
ordslutet, än efter frekvens. 

Med ordning och flit kommer man långt 
men det dröjer länge innan man tillgriper 
sådana hjälpmedel, lyder en gammal scho-
lans-visdom. Tack vare datorer skall man 
väl behöva tillgripa de hjälpmedlen allt 
mera sällan, men att ordning och flit hjälper 
det visar den hittills mest magnifika fre- 



kvensundersökningen i något land, den av 
F. W. Kaeding, publicerad i Steglitz bei 
Berlin 1898. Dennes Häufigkeitswörterbuch 
der deutschen Sprache överträffas av N var-
ken beträffande materialets omfång eller be-
arbetningens mångsidighet. Kaeding och 
hans medarbetare räknade i ett material om-
fattande ca 11 miljoner ord (20 miljoner 
stavelser) tysk text inte bara alla hela ord 
utan också de morfem (han kallade dem 
förstavelser, stamstavelser och slutstavelser) 
och vissa morfemräckor som orden var upp-
byggda av, och därutöver alla stavelser 
som började eller slutade med visst konso-
nautkiuster (dvs. konsonantgrupp) eller 
visst kluster jämte viss vokal, osv, osv. 

N sammanför alla böjningsformer av ett 
och samma lexikaliska ord till ett lemma. 
Kaeding går alltså ett steg längre och redo-
visar vid sidan av ordfrekvenserna frekven-
serna för stammar och rötter. Den statistiken 
är oerhört värdefull, inte minst i pedago-
giska sammanhang. 1 språk som svenska och 
tyska där ordbildningsmönstren ofta är rätt 
tydliga är det många gånger antalet bygg-
stenar i orden och inte antalet olika lexika-
liska ord som ger bästa måttet på den Stu-
derandes vedermödor. Lika litet som läser, 
lästes m. fl. behöver pluggas in som helt nya 
glosor om man kan läsa, lika litet betungan-
de är det att lära tidningsläsare om man kan 
tidning, läsa och förut mött suffixet are. 

Men med all sin tyska ordning och flit 
kunde Kaeding inte skapa vad N nu ger: en 
hög beredskap att med utgångspunkt från 
det granskade materialet svara på andra 
frågor än dem undersökaren förutsett.  

föredra att skaffa säkra uppgifter om ett 
någorlunda homogent material, om möjligt 
några sådana, och sedan på fri hand extra-
polera från dessa, framför att skaffa mycket 
osäkra uppgifter om en blandning. 

1 förlagsreklamen - som i flera avseen-
den verkar mindre väl genomtänkt - kal-
las N i ett sammanhang för "den enda" 
svenska ordfrekvensundersökningen. Det är 
den dess bättre inte. Tvärtom kan N med 
fördel läsas parallellt med sina föregångare. 
Man kan dra slutsatser med stor räckvidd 
av flera var för sig till sitt föremål inskränk-
ta undersökningar. De egenskaper som visar 
sig vara gemensamma för alla de existeran-
de frekvensräkningarna vågar vi med visst 
rog hävda vara typiska för modern svenska 
i allmänhet. Dem kan vi vänta oss finna 
också i en text som vi ännu inte undersökt, 
nästan oavsett vad denna handlar om. De 
egenskaper som är låt oss säga gemensamma 
för N och Widegrens undersökningar är 
möjligen allmänna drag hos svensk sak-
prosa. En sådan slutsats bygger dels på vår 
statistiskt underbyggda kunskap om två var 
för sig homogena textslag, dels på vår icke-
statistiska kunskap om att politiskt debatt-
språk och tidningsprosa i för oss väsentliga 
avseenden överensstämmer med annan 
"oskön" prosa. 

Valet, när nu ett val av textslag måste 
göras, just av tidningsspråk verkar mycket 
lyckat. Det är ett språk i språket som be-
rör många mänskor och förtjänar att ställas 
i förgrunden. Kvantitativt har det under-
sökts endast i en avsevärt mindre studie för 
åtskilliga år sedan. 

Tidningssvenska 

Materialet bakom N är uteslutande tidnings-
språk från år 1965. Denna begränsning är 
en styrka, icke en svaghet. N fullföljer här-
vidlag en god svensk tradition. Utomlands 
finner vi avskräckande exempel på stora 
frekvensundersökningar da•r man eftersträ-
vat att få något som i någon dunkel mening 
är ett genomsnitt för hela språket genom 
att i en pott blanda ihop texter från olika 
källor, från Bibeln till annonser, i lagom 
proportioner. För det första hänger resulta-
tet då i oroväckande hög grad på hur man 
definierar vad som är "lagom" proportio-
ner. För det andra är det ur statistisk syn-
punkt, det kan inte nog understrykas, att 

"Automatisk" sättning 

N är ett lyckat experiment också trycke-
ritekniskt. Boken är satt direkt från magnet-
band, genom ett maskinellt förfarande som 
förut icke prövats i Sverige för ordböcker. 
Den är alltså satt, icke bara fotografiskt re-
producerad från en radskrivarutskrift. Den 
typografiska kvalitetsskillnaden är enorm, 
och det betyder inte bara att produkten ger 
ett mera kultiverat intryck 	ser ut som en 
bok, kort sagt 	utan också att innehållet 
blir mera överskådligt. 

Aldrig har så många felaktiga resultat 
producerats på så kort tid, det är ett be-
kant omdöme av vad datorerna åstadkom-
mit. Aldrig har så mycket onödigt tryckts 
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så elegant, kommer det kanske att kunna 
heta om några år när automatisk sättning 
slagit igenom. När den ekonomiska brom-
sen för publicering av forskarfynd - änt-
ligen! - släpper, ställs frågan på sin spets 
vad läsekretsen kan tillgodogöra sig. Urva-
let av uppgifter i N:s digra volymer bör 
därför diskuteras ur denna synpunkt. 

Böckerna innehåller i stor utsträckning 
rådata och relativt få statistiska beräk-
ningsresultat. Eftersom det inte finns någon 
på en gång allmänt känd och acceptabel 
metod att analysera ordfrekvenser på är detta 
i och för sig rimligt. Man kan dock ifråga-
sätta om inte å ena sidan en del utförliga 
ordlistor hade kunnat uteslutas och å andra 
sidan fler statistiska uppgifter redovisas. 

Det är otacksamt, allra helst av en hu-
manist, att klaga på embarras de richesse. 
Men långa listor med ord som förekommit 
en eller några få gånger är inte särskilt upp-
lysande. Dessa primäruppgifter är bra under-
lag för fortsatta beräkningar och det är 
utomordentligt att de är bevarade. Men det 
kan betvivlas att någon företar större sta-
tistiska beräkningar genom att för hand ploc-
ka siffror ur trycket; alltihop finns ju ändå 
på band. 

Att något visst ord förekommit 1 gång el-
ler ett annat 3 gånger säger just ingenting 
om dessa enskilda ord eller om olikheten 
dem emellan. En frekvensordbok är inte en 
ordbok i den meningen att man kan slå upp 
ett godtyckligt ord med större utsikt att få 
veta något om just det ordet. Om ordet 
inte är något av de allra mest högfrekventa 
orden får vi ingenting veta, eller rättare 
sagt vi får veta att ordet är rätt ovanligt. 
Hur vanligt det är får vi som regel ingen 
tillförlitlig upplysning om. 1 miljon ord är 
för litet - oerhört mycket för litet 	för 
att vi skall kunna skatta alla de individuella 
ordens benägenhet att förekomma i den 
textart vi studerar. 1 miljon låter mycket, 
men det är ju många olika ord också och det 
blir inte så många observationer av varje 
ord. 

Hapax legomena 

Det lönar sig måhända att göra några sta-
tistiska påpekanden om vad man kan och 
inte kan läsa ut ur ordfrekvenstal, i syn-
nerhet som den som inte tänkt på saken - 
men kanske i gengäld läst förlagsreklamen 

för N 	kanske hoppas att han med led- 
ning av frekvenstalen direkt kan t. ex. för 
pedagogiska ändamål välja och vraka i ord-
materialet. 

Låt oss till en början för enkelhets skull 
anta två saker: att textmassan är helt homo-
gen och att det som intresserar oss uteslu-
tande är ordens sannolikhet att uppträda i 
texter av just detta slag. 

Man brukar anse att ett och samma ords 
frekvens i olika texter av samma slag väx-
lar som om ordets frekvens vore vad man 
kallar poissonfördelad. Det innebär bl. a. 
att ordets frekvens växlar slumpmässigt kring 
ett och samma medeltal på ett sådant sätt 
att spridningen i ordets frekvenser i olika 
texter av samma längd alltid uppgår till 
kvadratroten av ordets genomsnittliga fre-
kvens i samma slags texter. Känner vi or-
dets frekvens i ett material kan vi därför 
uppskatta vilken ungefärlig frekvens det kan 
ha i andra texter, och inte nog med det, vi 
kan bedöma också hur osäker den upp-
skattningen är. 

ju större frekvens ordet har i det genom-
räknade materialet, desto säkrare är våra 
uppskattningar av dess frekvens i andra tex-
ter. Med de textmängder som det är möj- 
ligt att bearbeta 	och det blir ingen av- 
görande skillnad därvidlag om man vidgar 
materialet till låt oss säga det dubbla; först 
en ökning tiofalt eller hundrafalt skulle ge 
en kännbar standardökning - är emellertid 
frekvenstalen för de allra flesta ordens vid-
kommande så små, att beräkningar av deras 
frekvens i andra texter är meningslösa. 1 N 
har 856 ord en frekvens över 100; för dem 
är förutsägelser om hur ofta de kommer att 
uppträda i annat likartat material befogade. 
Ganska exakt tio gånger flera ord har en 
frekvens över 10; för dessa är sådana för-
utsägelser med tvekan meningsfulla. För res-
ten av det tahulerade ordförrådet är ingen 
annan slutsats befogad än att de inte är myc-
ket vanliga i texter av samma slag. Tror man 
på att poissonfördelningen är tillämplig kan 
man från fall till fall bedöma 	ja i siff- 
ror ange 	vilka risker man tar; riskfritt 
kan man aldrig göra några generaliseringar 
från den korpus man själv iakttagit, det 
gäller ju vare sig man arbetar statistiskt el-
ler på annat sätt. Antar man sålunda att 
ett ord A som förekommer 30 gånger i nå-
gon frekvensräkning - det spelar inte någon 
roll hur stort frekvensräkningens material 
varit - i nästa material skall vara vanligare 
än ord B som förekommer 20 gånger eller 
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att ord C som påträffats 110 gånger skall 
vara vanligare än ord D som påträffats 90 
gånger, så drar man mycket äventyrliga 
slutsatser. 

Våra statistiska resonemang har hittills 
byggt på de två antaganden vi inledningsvis 
gjorde: att textmassan är homogen och att 
de slutsatser vi önskar dra avser andra tex-
ter av "samma" slag. Ingetdera av dessa 
antaganden är till fullo giltigt. Vi vet att 
många ord inte uppträder enligt poissonför-
delningen utan avviker därifrån på ett sätt 
som ökar spridningen och därmed osäker-
heten i uppskattningarna av ordens frekvens 
på annat håll. Vi återkommer strax till den 
saken. Och vi önskar i själva verket dra slut-
satser som sträcker sig utöver inte bara kor-
pus utan också det textslag som undersökts. 
Man räknar ord i utdrag ur svensk press 
1965 för att uttala sig inte bara om det årets 
typiska tidningssvenska utan om modernt 
svenskt tidningsspråk, ja rent av nusvensk 
sakprosa i allmänhet. Dessa förhållanden 
gör givetvis att frekvenser och frekvensskill-
nader i det iakttagna materialet måste för 
att ge relevanta upplysningar om just de 
enstaka ordens eller ordparen vara ännu 
mycket större än om materialet vore ett 
slumpmässigt stickprov och orden vore exakt 
poissonfördelade. 

Med tanke på den försiktighet varmed låga 
frekvenstal alltså måste tydas hade det varit 
naturligt att inskränka de ordlistor som 
förmedlas till trycket. En begränsning av de 
publicerade listorna hade kunnat ske på 
sådana grunder att den göteborgska forsk-
ningsgruppen, som i andra fall under detta 
projektarbete inte tvekat att lita till Sitt 
sunda förnuft, hade undgått att beskyllas 
för förmynderskap gentemot andra fors-
kare. Även om tröskeln för vad som skulle 
tryckas hade satts mycket låg hade mycket 
utrymme vunnits. De ord ("på homograf-
komponentnivå") som förekommit upp till 
åtta gånger utgör drygt 100 000 stycken. 
Dessa 100 000 poster uppträder i trycket 
mangrant i två listor i första bandet av N, 
och samma ordmaterial med samma siffror 
återfinns dessutom i andra bandet. De ut-
gör 90 % av antalet enheter men mindre 
än en femtedel av textmassan. 

Som hapax legomenon betecknas i klas-
sisk språkvetenskap ett ord som är känt ge-
nom ett enda belägg. Det är en urskuldan-
de beteckning varmed författaren vill ge 
till känna att han på sin höjd har några 
gissningar att erbjuda. Av precis samma skäl  

som en lexikolog är osäker om betydelsen 
eller höjningen av ett hapax legomenon är 
en språkstatistiker oviss om förekomstsan-
nolikheten hos ett ord som uppträtt en enda 
gång i hans material. Det finns ingen an-
ledning att tro att vi skulle klara oss med 
särskilt få observationer därför att det vi 
vill veta om ett ord just är dess frekvens. 
Ett belägg är en bräcklig grundval vad vi än 
efterspörjer. Det enda man statistiskt kan 
säga om ett engångsord är att det måste 
vara rätt ovanligt om stickprovet är någor-
lunda stort. Har man räknat en miljon ord 
och ändå inte mött ordet mer än en enda 
gång (eller 10 gånger) kan ordet inte gärna 
vara vanligt i det textslag som stickprovet 
representerar. Men den slutsatsen kan man 
med än större kraft hävda då ordet inte 
förekommer alls. 

Ordfärrådsinventering 

En förteckning över alla ord som uppträtt i 
en given text är emellertid alltid spännan-
de. Ett belägg är ett belägg bortsett från 
all statistik. Kan vi inte läsa N som en 
ordbok över tidningsspråk? 

Ja och nej. Eftersom tidningsspråk be-
handlas njuggt i svenska lexika är även en 
okommenteracl ordförteckning ett värdefullt 
tillskott. Men en frekvensordbok är om man 
blundar för frekvenstalen ett torftigt glos-
sarium. Man får bara reda på att ett ord 
förekommer, i ett begränsat material. En 
miljon ord, eller några tiotal miljoner ord, 
är inte mycket text 	om man inte skall 
räkna orden. N bygger på 1 387 "tidnings-
artiklar". Det är mindre än vad en tid-
ningsläsare förtär på ett år om han mäktar 
med fyra artiklar om dagen. 1 miljon ord 
upptar högst 3 000, 4 000 boksidor (en 
normaitrycksida = 2 000 typrum), dvs, en 
textmängd vi får i oss om vi läser 15 å 20 
romaner (och aktar oss för tegelstensroma-
ner). Den som restlöst inhämtat ordförrå-
det i ett sådant pensum i något språk är 
förvisso vad ordkunskapen anbelangar väl 
rustad att gå upp i tentamen för flera 
betyg, men skulle han utan större beläsen-
het än så sätta sig ner och skriva en ord-
bok över språket (och detta inte råkar vara 
fornpreussiska eller något dylikt) möttes han 
säkert med misstro. En miljon ord är med 
andra ord försvinnande litet som underlag 
för en ordbok. Vår egen språkkänsla även 
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i språk som vi bara nödtorftigt behärskar 
bygger på många många gånger större ob-
servationsrnaterial. 

Vi kan uttrycka samma sak på följande 
mera statistiska sätt. De ord som förekom-
mer i ett stickprov någon enda eller några 
få gånger utgör ett ganska godtyckligt urval 
av de medel- och lågfrekventa orden i det 
slag av texter som stickprovet representerar. 
Om vi antar att stickprovet är ett slumpmäs-
sigt urval ur en homogen textmassa där 
ordfrekvenserna är poissonfördelade, kom-
mer i ett stickprov på n ord av de ord som 
genomsnittligt förekommer 1 gång per n 
löpande ord drygt 1/3 att helt lysa med 
sin frånvaro. Vidare kommer vi att sakna 
ungefär en sjundedel av dem som genom-
snittligt förekommer 2 gånger och en tju-
gondel av dem som genomsnittligt förekom-
mer 3 gånger i ett så stort material. 1 gen-
gäld innehåller ordlistan en motsvarande 
mängd ord som genomsnittligt förekommer 
mindre ofta än 1 gång per n löpande ord. 

Ovanstående resonemang och ovannämn-
da bråkdelar är helt oberoende av hur stort 
stickprovet, ss, är. Det följer av antagandet 
att orden är poissonfördelade. Skillnaden 
mellan en undersökning av 1 miljon ord och 
en av 100 000 ord är att i den förra flera 
av orden får frekvenser långt över 0. De ord 
som får frekvensen 1 är exakt lika godtyck-
ligt urvalda bland sina frekvensmässiga ge-
likar i bägge fallen. 

Nu vet vi dessutom att vissa ord, och 
dessa är till på köpet merendels mindre 
frekventa, har väsentligt större spridning 
än vad de skulle ha enligt poissonfördel-
ningen. Det är inte alls så ovanligt för 
vissa ord med en genomsnittlig frekvens på 
10 eller 20 gånger att helt utebli i ett ma-
terial på ss löpande ord men uppträda med 
frekvensen 100 i ett annat, lika stort ma-
terial. Vi kommer därför att sakna en långt 
större andel i olika frekvensskikt än vad 
ovannämnda bråktal avseende poissonför-
delningen ger vid handen. 1 gengäld före-
kommer en del sådana högspridningsord i 
materialet med en frekvens långt över vad 
de genomsnittligt når upp till. 

Ännu osäkrare blir slutsatserna om vi med 
ledning av stickprovet vill bedöma ordför-
rådet inte bara i den (homogena eller be-
terogena) textmassa varur stickprovet kan 
anses vara slumpmässigt draget utan i ett 
större material varav vi valt att undersöka 
en delmängd. Frågar vi efter modernt tid-
ningsspråk och inte efter tidningsspråket år  

1965, så fogar vi till de variationer vi hit-
tills nämnt förändringarna från år till år, 
och dessa är vad gäller tidningsspråk ju inte 
helt försumbara. 

En frckvenslista kan av dessa skäl på intet 
sätt jämföras med en genomtänkt ordbok 
vars ordförråd, stort eller litet, sållats fram 
ur en mycket större mängd text, efter prin-
ciper som i bästa fall är adekvata för an-
vändarens syfte. 

En guldgruva vore däremot det kompletta 
ordbeståndet i N jämte ursprungstexten in 
xtenso, med hänvisning under varje ord till 

sida och rad för varje icke högfrekvent ord. 
Då kunde läsaren nämligen själv komplet-
tera upplysningen att ordet förekommer med 
en egen bedömning t. ex. av huruvida or-
det brukats på ett för textslaget typiskt sätt 
eller inte. Han kan på grundval av annan 
kunskap avgöra om ordet är en tillfällig 
bildning, ett citatord, rent av en felskriv-
ning, om det avser en företeelse som hade 
aktualitet just 1965, var betingat av arti-
keins speciella innehåll eller stil, osv. Läsa-
'en kan kort sagt icke helt utan framgång 
agera sin egen ordboksredaktör om han får 
heläggstället. 

Som en liten illustration av hur man ge-
nom en sådan konkordans kan komplettera 
bilden med icke-statistisk kunskap kan näm-
nas följande. För 6 år sedan gjorde Forsk-
ningsgruppen Kval en liten pilotstudie av 
just tidningstext, med avsikt att studera och 
klassificera olika ord efter deras statistiska 
egenskaper, då i synnerhet andra än fre-
kvensen. Det material för vilket en fre-
kvensräkning och en konkordans gjordes upp 
var litet - mindre än 50 000 ord - men 
icke dess mindre visade det sig att ordet 
höger hade frekvensen 22. Vi hade inte fö-
reställt oss att höger är vare sig speciellt 
vanligt i allmänhet eller något fackord. 
Delmaterialfrekvenserna visade att ordet fö-
rekom ytterst ojämnt. De flesta av de 22 
förekomsterna var samlade inom ett av-
snitt på ett par sidor. Avsnittet, visade det 
sig, handlade om Ingemar Johansson. 

En konkordans skulle inte ha krävt så 
mycket större utrymme eller kostnad än de 
nu publicerade båda listorna över homograf-
komponenter i del 1, listor som i stort sett 
kunnat undvaras om man har tillgång till 
den lexikaliskt organiserade del 2, där böj-
ningsformernas förekomst också redovisas. 
Detta kanske kommer i en senare del. 

Under alla förhållanden finns den kon-
kordansen på magnetband. Den trösten tar 
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självfallet udden av det mesta av vad som 
här sagts om urvalet i de publicerade voly-
merna. 

Sammanfattningsvis kan om de långa ord-
förteckningarna sägas att de om de icke 
byggts ut till en konkordans borde ha kun-
nat reduceras med storleksordningen 100 000 
poster vardera. Förutom statistiska samman- 
ställningar - varom mera strax 	hade det 
räckt med de 1 000 vanligaste posterna ur-
valda och sorterade efter de många olika 
kriterier som N arbetar med, jämte möj-
ligen exempel för att illustrera hur ordför-
rådet i olika frekvensskikt ser ut. Situationen 
är ju en helt annan än den var när Wide-
gren och Carita Hassler-Göransson gjorde 
sina tidiga undersökningar; den senares ma-
skinellt gjorda undersökningar har publice-
rats bara i för frågeställningen relevanta 
utdrag. Göteborgsforskarna har väl inte, 
för att travestera den bekanta frågan till 
professorn som inte sovrade stoffet i sina 
muntliga föreläsningar, förbisett ADB-tek-
nikens uppfinning? 

För många glosor och för få 
siffror 

Samtidigt som N flödar över av gloslistor 
saknar man åtskilliga statistiskt relevanta 
uppgifter. 

De viktigaste är spridningstal. Det är en 
gammal god statistisk sedvänja att aldrig 
ange medeltal utan att också på ett eller 
annat Sätt meddela hur observationerna 
fördelar sig inom det undersökta materia-
let. Först när man har dessa uppgifter kan 
man på allvar nyttja medelvärdet för att 
skatta frekvensen i andra material. Och det 
är ytterst nästan alltid det man vill. Man 
undersöker ett material för att uttala sig 
om ett annat, mycket större. Detta är sta-
tistikens lovliga vågspel, men till spelets 
regler hör nu en gång att inte bara ange 
klumpsummor. 

Nu sade vi visserligen att man brukar be-
trakta de enskilda ordens frekvensfördelning 
som poissonfördelad och att man vid just 
denna fördelning känner spridningen om 
man känner medelvärdet. 1 stort sett är det 
också så, men detta bör ju kontrolleras, i 
all synnerhet som vi sedan gammalt vet att 
vissa typer av ord systematiskt avviker från 
poissonfördelningen. Det är bl. a. innehålls-
betingade ord som har en benägenhet att 
"klumpa" sig i texterna så att de antingen  

förekommer tätt i ett avsnitt eller också 
inte alls. Ord som järnvägsstation och 
rnjölkpristzllägg återkommer gång på gång 
i texter där motsvarande begrepp är aktuel-
la men saknas på andra håll helt eller näs-
tan. Andra ord åter, med samma genom-
snittliga frekvens, är lika vanliga eller ovan-
liga tvärs igenom materialet. 

Denna klumpningsbenägenhet är en in-
tressant egenskap hos ordet, minst lika in-
tressant som dess totalfrekvens och i prin-
cip oberoende av denna. Det statistiska 
studiet av klumpningsbenägenheter - bl. a. 
utvecklandet av statistiska mått och model-
ler för ändamålet - är ännu långtifrån ut-
vecklat; ett metodiskt föredömligt studium 
av hithörande spörsmål har i Sverige före-
tagits av Carita Hassler-Göransson på grund-
val av hennes ovan citerade senare under-
sökningar (nr 9 och 10 i tabellen). Ett för 
ändamålet väl valt enhetligt material har 
där maskinellt segmenterats i sinsemellan lika 
långa avsnitt och växlingen hos ordfrekven-
sernas fördelningar mellan avsnitten har 
studerats vid olika längd hos segmenten. 

Det hade varit värdefullt om N medta-
git delmaterialsiffror som möjliggjort lik-
nande studier av ords statistiska beteende. 

För de vanligaste orden har nu ett slags 
spridningsmått givits. Det är i och för sig 
ett klokt val bland kända sammanfattande 
mått, men det är inte något bra mått och 
man får inte de dclmaterialsiffror varur det 
är uppbyggt. Man skulle med en begräns-
ning av ordlistornas ordantal ha kunnat 
kosta på sig att ge både delmaterialsiff-
roma och flera av de i litteraturen kring- 
flytande fördelningsmåtten 	inklusive di- 
verse informationsmått - för åtminstone de 
mest högfrekventa orden. Man skulle med 
andra ord önska mindre djup och större 
bredd på ordtabellerna. 

N innehåller i del 2 några sammanställ-
ningar av frekvensen av de 1 000 vanligaste 
orden i olika delmaterial 	dels olika tid- 
ningar, dels olika slag av artiklar 	vilka är 
bland de intressantaste i hela N. Men ändå 
saknar man här, eller just här, en statistisk 
inställning. För varje slag av delmaterial, 
vilken indelning man än har, ges som re-
gel bara en siffra. Den fåkunnige får upp-
fattningen att det tal som anges är det tal 
som med en stor statistisk undersöknings 
hela auktoritet "gäller" för den textkatego-
rien. Vad en statistiker behöver är siffror 
för flera stickprov som representerar i prin-
cip "samma" material. 1 det ögonblick man 
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delar in materialet i kvalitativt olika delma-
terial, gör man ju anspråk på att uttala sig 
om flera kategorier och då ställer en kritisk 
läsare också anspråk på siffror för delmate-
rial inom de delmaterialen. 

Än mera störande är att de statistiska 
fördelningstahellerna av olika slag icke 
ger underlag för, än mindre innehåller re-
sultatet av en statistisk utvärdering. Ibland 
tillhandahålls inte ens enkla summor och 
medeltal av tabulerade storheter. 

Bruk av det tryckta materialet 

Om nu den övervägande delen av fre-
kvensuppgifterna inte medger någon ve-
derhäftig slutsats beträffande vederbörande 
ord, vad nyttar då en frekvensräkning? Skulle 
det inte räcka att räkna de vanliga orden 
och redan vid räkningen hoppa över dem 
man vet vara ovanliga? 

Så måste den fråga som i en stor fre-
kvensstudie ser en serie små studier om en-
staka ord. Men det som är givande är först 
och främst den kvantitativa helhetsbilden. 
Och helhetsbilden kan vara tillförlitlig även 
om många detaljer är osäkra. Det är ju 
just det som är statistikens sköna konst: att 
ur ett stort antal var för sig osäkra obser- 
vationer vaska fram några 	få! 	säkrare 
iakttagelser av allmännare natur. 

Sådana allmänna - Benoit Mandelbrot, 
fysiker som lämnat viktiga bidrag till språk-
statistiken, har infört termen rnakrosko piska 
- iakttagelser kan vara t. ex. hur många 
ord (inte vilka!) som har frekvensen 1, 2 
osv., hur vanliga ord av viss typ är, t. ex. 
långa ord, ord med prefix osv. Sådana 
kvantitativa frågor kan man få ganska be-
stämda svar på. Dessa svar är säkrare än 
de detaljuppgifter de är härledda av: för 
varje enskilt ord vet vi föga om dess före-
komstsannolikhet men antalet ord med viss 
frekvens varierar inte så mycket från stick-
prov till stickprov, ty om ett ord fått ovan-
ligt hög frekvens har något annat oftast 
fått ovanligt låg. 

Det är dessutom dessa totalmått som vi 
har mest användning av för. Låt oss här som 
ett enda exempel granska en enda pedago-
gisk tillämpning. Antag att vi vill utarbeta 
en nybörjarbok för vuxna som vill lära sig 
läsa (eller skriva, eller stava osv.) modern 
svenska. 

Det är uppenbarligen mycket naivt att fö- 

reställa sig att man skulle kunna direkt ur 
frekvensordlistor få anvisning om vilka ord 
som bör tas med i en sådan bok. Även om 
vi visste att vad våra elever främst behöver 
kunna just är tidningstext, vilket kan vara 
rimligt vad gäller många vuxna elevkatego-
ner, så kan vi inte använda frekvensordlis-
tan direkt som norm. Tidningsspråket växlar 
ju från tid till tid och från artikel till arti-
kel så avsevärt att vi inte på frekvenssiff-
rornas grund kan rationellt avgränsa något 
elementärt ordförråd, utöver en liten kärna. 
Denna kärna av högfrekventa ord är i hu-
vudsak sådana ord som en läroboksförfat- 
tare med språkhigt omdöme 	låt oss här 
bortse från alla de övriga - ändå har 
uppmärksamheten på. Men det finns över-
raskningar. Språkkänslan slår ibland fel. 
Som infödd underskattar man lätt frekven-
sen hos en del små gråa ord, så en kontroll 
i toppen av frekvensordhistan är självfallet 
rekommendabel. Om nybörjarboken saknar 
ord som registrerades hundratals gånger vid 
frekvensund.ersökningen skall författaren ha 
skäl för detta. Språkkänslan slår dock oftare 
fel åt andra hållet: man föreställer sig att 
ord som för en infödd är påfallande vanliga 
också är vanliga. Frekvensordlistan kan vara 
bra för att avliva en del av sådana käpp-
hästar som oftast är mycket ovanliga jämfört 
med språkets kärna av oansenhiga småord. 

Men inte ens ord på den degressiva fre-
kvensordhistans första sidor skall urskillnings-
löst tvingas in i lärobokstexten. Sålunda är 
ord nr 464 i listan över typografiska ord 
ordet Wilson, med frekvensen 176, och en 
nybörjarbok i svensk tidningsprosa behöver 
ju inte vara dålig för att den försummat 
att nämna Wilson vid namn. 

Där ser man, säger då den som inte re-
sonerar kvantitativt, så litet värda är fre-
kvensordlistor. Redan på andra sidan kom-
mer sådana vilseledande ord. Wilson är ju 
inte typiskt för tidningssvenska i allmänhet. 
Nej. Men det är också en av poängerna. 
Det är varken något fel eller någon brist 
i ordräkningen eller något vilseledande re-
sultat av den. Det är tvärtom ett nyttigt 
memento för vår läroboksförfattare. Det är 
inte vanligt att en text innehåller bara van-
liga ord. En normal text handlar om någon-
ting och hl. a. därför är det vanligt att den 
innehåller vissa ord som eljest inte är så 
vanliga. Det är inte ens vanligt att de 
ord som i en viss text är vanliga alla är 
genomsnittligt vanliga i språket. Alltså frå-
gar sig vår författare, som alltjämt förutsätts 
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ha gott omdöme, när han ser Wilson på så 
förnäm plats: \Tad skall min text ha i stäl-
let för Wilson? 

Nu börjar vi närma oss de spännande 
frågorna. Hur många olika ord kan vi vän-
ta oss i en text av viss längd? Hur många av 
dem hör till samma textslags vanligaste ord? 
Hur många av dem förekommer ofta i tex-
ten och hur många av dem gästspelar bara 
någon enstaka gång? 

Detta är frågor som rör frekvensfördel-
ningar. Svaren är hur många, inte vilka 
ord som beter sig si eller så. Svaren kan, 
om vi på behörigt sätt anger konfidensgrän-
ser, göras allmängiltiga i en utsträckning 
som uppgifter om enskilda glosor aldrig kan 
bli. Ja, man kan till och med med ledning 
av frekvensräkningar som gjorts över tid-
ningsspråk, riksdagsspråk, skönlitteratur m. fl. 
dra slutsatser om helt andra stilarters sta-
tistiska struktur trots att ordvalet där kan 
vara ett helt annat. 

N ger underlag för åtskilliga sådana 
kvantitativa iakttagelser, låt vara att som 
sagt delmaterialredovisningen inte är så 
frikostig att vederhäftiga konfidensgränser för 
de mått man vill räkna ut alltid blir möjliga 
att fastställa. 

En text som innehåller enbart i språket 
som helhet högfrekventa ord är ett mons-
trum. Den är säkert svår att koka ihop och 
troligen olidligt tråkig. Har den pedago-
giska förtjänster? Vår gode författare mås-
te nog låta texten handla om något. Han 
måste själv välja vad. 

Han kan säga sig att det är angelägnare 
att eleverna snabbt kommer igenom nybör-
jarstadiet än att texten stämmer med de 
texter som de sedan konfronteras med. Ny-
börjarboken ger dem en så god allmän för-
trogenhet med språket att de sedan kan ge 
sig i kast med andra texter även om de där 
möter många nya ord. Nybörjarboken bör 
då innehålla få olika ord 	som sagt sna- 
rare få morfem 	och få av de ord som 
förekommer där bör förekomma sällan. Då 
blir nybörjarboken som sådan lättläst, oav-
sett vilka ord den innehåller. 

Författaren gör då en liten frekvensräk-
ning (han har ju redan ett ordregister med 
sidhänvisningar!) av orden i sitt utkast till 
lärobokstext och jämför fördelningen med 
de publicerade listornas. Har han en lika 
brant fördelning som N är läroboken på tok 
för svår. Frekvensfördelningen enligt N är 
nämligen brantare än i debattspråk och 
skönlitteratur. Författaren får då, om inte  

andra hänsyn tar över, redigera om sin 
text så att den upprepar sig mera. Det hjäl-
per förstås inte att han plockar bort "svåra" 
ord ur texten och sätter dit andra som en-
ligt frekvensordboken är vanliga. Ersätt-
ningsorden måste vara ord som redan för-
ut förekommer talrikt just i nybörjarboken. 

Om författaren däremot lägger mera vikt 
vid att hans elever får ett vidsträckt ord-
förråd med sig ut i livet än att hans bok 
skall vara lättsmält bör han däremot mixtra 
med texterna så, att frekvensfördelningen 
blir planare än N. Eleven får då arbeta 
hårdare med glosplugg men har å andra 
sidan ökat sitt ordförråd mera genom att 
läsa boken än han skulle ha gjort genom 
att läsa motsvarande mängd tidningsklipp. 

Vilka ord som i boken skall motsvara 
Wilson m. fl., ja det bör läroboksskribenten 
överväga med ledning av vad han kan veta 
om elevernas intresse. Det är rimligare att 
textsnickar•en väljer ord efter vad eleverna 
intresserar sig för medan de studerar än 
att han söker statistiskt förutsäga vilka ord 
de kommer att möta under sin återstående 
livstid. 

Maskinellt bruk av databasen 

Möjligheterna är snart sagt outtömliga. Vad 
vi ovan efterlyst i det publicerade materia-
let kan som regel lätt hämtas eller räknas 
fram ur den maskinellt lagrade databasen. 
Materialet är ju väl dokumenterat. Man 
kan ju betrakta de tryckta böckerna som en 
överdådig dokumentation av hur bandet ser 
ut. 

En enda brist i uppläggningen synes vara 
av den allvarligare art att den inte lätt kan 
kompenseras i efterhand genom att man 
ställer frågor till materialet. 

Detta sammanhänger med stickprovsför-
farandet. Materialet utgör 1387 artiklar 
av varierande och icke redovisad längd. 
Om ordens alla frekvenser verkligen vore 
poissonfördelade skulle det inte spela nå-
gon roll om man hade plockat en miljon 
ord från en miljon olika ställen eller räknat 
ord i längre sammanhängande sjok. Men 
nu är ett ords sannolikhet att förekomma 
inte konstant utan påverkas av omgivning-
en. Det gäller främst men inte enbart vissa 
innehålisbetingade ord. Ordet zon möter 
oftare på rader där ordet järnväg förekom-
mer än på andra rader. En mera påtaglig 
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närverkan är att zon är sannolikare om 
det i grannskapet står zon. Detta är den 
ovan omtalade klurnpningstendensen. De 
enskilda ordens spridning blir därför i sam-
manhängande texter större än i ett material 
bestående av lösryckta ord. Avvikelserna 
från den rena poissonfördelningen blir större 
ju större de sammanhängande textavsnitten 
är. 

Vidare blir textens rangfrekvensfördelning 
brantare. Det är en följd av klumpningsten-
denser hos många enskilda ord. Att rang-
frekvensfördelningen blir brantare för en 
blandning av textstycken än i någon av dessa 
är lätt att inse om man betänker att det i 
varje sådant sammanhängande textstycke 
finns några innehålls- eller stilmässigt be-
tingade ord som är typiska just för det 
textstycket och där fått hög rang men att 
dessa inte är desamma i alla textbitarna 
och att deras totalfrekvens i hela materialet 
därför inte blir så hög. 1 fördelningen för 
hela blandningen blir det då ganska få som 
får hög frekvens. Det är "neutrala" ord, 
formord mest, som dominerar där. 1 övrigt 
blir fördelningen utjämnad, och det mera 
ju större materialet är i förhållande till de 
däri ingående stickprovens längd. 

Rangfrekvensfördelningens form är därför 
en funktion av bl. a. delstickprovens längd. 
Vill vi veta någonting om frekvensfördel-
ningar inom sammanhängande texter om låt 
oss säga 1 000 ord, måste vi räkna orden 
i ett stort antal texter av denna längd, och 
sedan bilda något slags genomsnitt av de 
statistiska måtten. Vi måste jämföra de 
obenämnda talen så att säga, med bort-
seende från vilka ord som i de olika texterna 
bär upp dem. 

Man kan t. ex. ta medeltalet av alla de 
ords frekvenser som var på sitt håll har högs-
ta frekvensen, deras som har näst högsta osv. 
Just detta förfarande är naturligtvis alltför 
)rimitit men anger ändå vad det är fråga 
om. 

Däremot kan vi inte -- utan att göra 
ett antal farliga antaganden om att vissa 
allmänna statistiska regelmässigheter skall 
gälla för just vår text 	på basis av ett 
material bestående av textsjok om tio tusen 
ord härleda fördelningen i tusenordsavsnitt. 
Tiotusenordstexter ger inte tio gånger bättre 
besked om tusenordstexter utan ger svar på 
någonting annat, nämligen hur ord fördelar 
sig i tiotusenordsavsnitt. 

Det statistiska problemet med N är nu 
att delstickproven är av växlande längd. 

Det är mycket svårt att se hur man ens med 
tillgång till uppgifter om stickprovens fak-
tiska längder kan i efterhand räkna om 
siffrorna så att man får fram fördelningar 
för texter med visst antal ord. 

Denna invändning 	som inte är rent 
akademisk: klumpningstendenserna ger er- 
farenhetsmässigt påtagliga utslag 	skall 
dock inte överdrivas. Man kan med fog 
hävda att den blandning av artiklar med 
inom måttligt vida gränser varierande längd 
som nu undersökts är en ganska naturlig 
blandning, rent av typisk för tidningsspråk 
och för vår dagliga läskost. Det som bjuds, 
kunde man alltså säga, är en statistisk ka-
rakteristik av en sådan blandning, icke av 
sammanhängande texter. Möjligheterna att 
dra slutsatser som har giltighet även för 
annat slag av text inskränks dock ofrån-
komligen därmed. 
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Litteratur 

Erik Lönnerholni, Språket i Jönköping. 
Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 4. 
Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 
språkvård 46. Lund 1972. Pris ca 19: 50 kr. 

Viktor Rydberg säger i inledningen till "Den 
nya Grottesången" att han "fruktar, att hon 
(nämi. kvarnen) maler äfven däruppe ... att 
hon maler sig själf i stycken". 1 sin skrift ci-
terar Lönnerholm detta ställe och tillägger 
att "för en stor majoritet jönköpingsbor 
är galer, maler, stjäler naturliga både tal-
och skriftformer". Rimligtvis kan man där-
för anta att Rydberg hade med sig den verb-
böjningen från hemmet i Jönköping. 

Lönnerhoims skrift innehåller på sina 123 
sidor en rikedom av uppgifter om språket i 
Jönköping, både det bildade talspråket, här 
kallat det lokala riksspråket (lrspr.), och det 
folkliga stadsspråket med dess starkare an-
knytning till den omgivande landsbygdens 
dialekt, och hela tiden har man den trygga 
känslan att befinna sig i sakkunnigt sällskap. 
1 förordet redovisar författaren att han är 
född och uppväxt i staden, hans far likaså, 
att hans mor kom dit 1876, ett år gammal, 
och att familjen större delen av sitt liv bott 
i det s. k. Liljeholmskvart.eret i den östra 
stadsdelen. Vad göres oss mera vittne behov? 

Jönköping intar en intressant ställning i 
språkligt hänseende. Det ligger inom det 
sydvästsvenska språkområdet, men på grän-
sen. Man har sålunda skorrande r, men ett 
flyktigt sådant. 1 stadsspråket faller det helt 
bort i förbindelsen rd och man man säger 
alltså gåd och od. På landsbygden söder om 
staden faller i stället på sydsvenskt vis d bort 
och man säger där går och or. Nordväst om 
staden har rd blivit tjockt 1: gål, ol. Även i 
förbindelserna rn, rs och rt har det genuina 
stadsspråket förlorat r: man säger banvakt, 
Lason och spottskjotta. Också i pluraländel-
sen -aT i ord som hästar har r fallit: man sä-
ger hästa, även i lrspr. Sko är både singular-
och pluralform. 

"När den dial-talande stadsbon nämner 
namnet på guldmedaljören i kanot i To-
kyo-olympiaden, blir det i hans mun 
Gunna Uttebö (slutet u-ljud i Utterberg). 
Alla tre ljuden uteblir alltså." 
Sydliga drag är bevarat t i bestämd form 

av neutrala substantiv, t. ex. huset, och i kal-
lat och liknande supinformer, liksom bevarad 
imperfektändelse i kallade. Man går till sta- 

tionen, inte som i Stockholm till station. 
Man slarvar inte heller bort e i ord på -are: 
det heter i både tal och skrift Borgmästare-
gränd och skräddareverkstad. 

1 likhet med sydsvenskan förblir vidare 
bi, dike, förhållande och andra substantiv 
som slutar på vokal utan pluraländelse. Och 
man säger fin gern och paketen, men borret 
och nsalet (insekten). 

De sista tretti sidorna i skriften upptar en 
ordlista på omkring 420 ord, flertalet rela-
tivt starkt dialektbetonade. Här finner man 
bl. a. 
baka (pannkakor, våfflor) grädda. 
bölja, om vilket sägs att det är betydligt van-
ligare än våg. "Våg torde för jönköpings-
bon i gemen ha ett högre stilvärde än böl-
ja." 

enrak, uttalat ennrak, envis. "Ordet hör till 
de karakteristiska inslagen i Jönk.-spr." 

leka dunken, äv. leka gömme leka kurra- 
gömma. 

dänka stänka (kläder) före strykning eller 
mangling. 

fnyka, imperf. fnök regna eller snöa mycket 
lätt. "Dial. men anses av åtskilliga lrspr.-ta- 
lande som ett "bra" ord, som behövs." 

sätta fällben sätta krokben. 
gippa vicka, tippa över ända (dial.) 
full i grin full i skratt. 
göl tjärn. 
göra på sig växa till och få hull (till skill- 
nad från göra ner sig göra i byxorna). 

är du allt igen? är du redan tillbaka? 
ked, uttalat tje, led, uttråkad, uttröttad. 
klådig klåfingrig, okynnig. 
krok årder (dial.) 
kröson eller kräsen lingon. 
kvesa kvissla, litet utslag. 
kättla få ungar (om katt). 
lase, trasa, lasig trasig (om kläder). 
lev "är i Jönk. ursprungligen ett avlångt 
bröd och skiljes noga från limpa, som är ett 
stort, runt bröd, som regel vetebröd." Även 
i sammansättningar som brödlev, siktlev, 
sötlev, vetelev, vörtiev." Det förr gängse 
vit lev blir nu ofta långt ranska." 

va te måte vara till lags (dial.) 
plätta liten rund, tunn pannkaka. 
racklig lossnad i fogarna. 
göra sig redig göra sig rnärkvärdig. 
känna sig Tusen känna sig "olustig", småfry-

sande. 
Tysta, uttalat rösta, skaka, t. ex. rysta mattor. 
råka, äv. i betydelsen ta sig fram på en väg, 
hitta. 

skäkta vägglus. 
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spinga stickor spänta stickor. 
stirrig vimsig (dial.) 
tjåt, tjåta, uttalat -6-, tjat, tjata. 
tykig näsvis, påflugen (som regel om barn). 
han tykänns han har svårt att känna igen sig, 

han känner sig inte hemma. 
tändstickelåda, uttalat tännsteckelåda, "den 
i varje fall äldre genuina vardagliga be-
nämningen, numera alternerande med 
tändsticksask; vid tillverkningen i hemmen 
var det alltid fråga om låder." 

ålla avlång grund fördjupning i marken, 
t. ex. för sådd av köksväxtf rön. 

åpen glupsk (dial.) 
Gösta Bergman 

Isländsk-svensk ordbok, av Gunnar Leij-
ström, J6n Magn6sson, Sven B. F. Jansson. 
Tredje utvidgade upplagan, 1972. XXXIV 
+ 43 5 s. Pris ca 48 kr. 

Första upplagan av denna ordbok utgavs 
1943, och en andra, betydligt utökad upplaga 
kom 1955. Sedan denna andra upplaga för 
flera år sedan blev slutsåld har behovet av 
en ny varit stort. Det är därför mycket 
glädjande att en tredje, utvidgad upplaga 
nu har kunnat publiceras. Ansvaret för 
denna nya upplaga bärs helt av Sven B. F. 
Jansson, som på ett föredömligt sätt har löst 
den svåra uppgiften att göra ordbokens ord-
förråd helt aktuellt utan att därför stryka 
alltför många ord eller att spränga ramarna 
för boken. Det har lyckats honom att få 
med flera hundra nya ord, framför allt så-
dana som tillhör moderna vetenskaper och 
modern teknik. För svensk språkvård har 
alltid en bok av detta slag ett betydande 
intresse, inte minst genom att den visar is-
länningarnas förmåga att skapa inhemska 
termer i stället för de internationella ord 
som svårligen kan inpassas i isländskans 
form- och ljudsystem. Några exempel bland 
de för tredje upplagan nya orden: 
a5dragur adhesiv (adj.) 
aflrcznn mekanisk 
afsiäun demoralisering 
dheyrnarfulltröi observatör (vid kongress) 
dkenni kriterium 
dl (el. dim) aluminium; dlbra5sla alumi-
niumverk (ett aktuellt ord på Island under 
senare år) 

atlotakaldur frigid (eg.: smekningskall) 
deyfilyf bedövningsmedel; narkotika 
dreifirit broschyr, ströskrift 

dyrasimi porttelefon 
eignarupptaka konfiskering 
einstefnuakstur enkelriktad trafik 
eiturlyf narkotika 
ellilaun folkpension (eg.: ålderslön) 
erfäafryrni kromosom 
erfäahefä tradition 
felulitur kamouflagefärg 
firäriti teleprinter, fjärrskrivare 
fjöl,rautir friidrott 
flugurnaäur sabotör 
fram virkur progressiv 
frauä plast skumplast (ordet plast har alltså 
upptagits i isländskan) 
Det kan räcka med dessa exempel här. 

Men som exemplet plast visar är isländskan 
inte helt avvisande mot internationella ord. 
Särskilt i vardagsspråket och hos yngre is-
länningar finns det f. ö. samma tendens som 
på andra håll att ta upp lån från engelskan. 
Även detta finns det exempel på i denna 
ordbok, t. ex. verbet digga som anges betyda 
"flörta" och naturligtvis ett ord som djass 

(dvs, jazz). 
1 denna tredje upplaga har inte bara 

ordförrådet ökats utan en hel del nya fraser 
har också satts in, t. ex. ekki dugs, inte 
normal, och meä duld, i lönn, i hemlighet, 
och farast um öxl, bli skjuten i bakgrunden, 
gå ur bruk. 

Tredje upplagan av Isländsk-svensk ord-
bok är ett mycket värdefullt tillskott till den 
nordiska ordbokslitteraturen, och det kom-
mer att dröja länge innan den riskerar att 
"frast um öxl". 

Bertil Molde 

Språk i Norden 1972. Årsskrift för de nor-
diska språknämnderna. Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård 47. Lund 
1972. Pris ca 17:65 kr. 

1 årets volym av Språk i Norden avslutas 
behandlingen av de nordiska språkens öden 
i Nordamerika med en artikel om danskan 
(av Iver Kjar och M. Baumann Larsen) 
och en om finlandssvenskan (av Lars Hul-

dén). Ett annat huvudtema i boken är tek-
niskt terminologiarbete i Norden, som dis-
kuteras av Henning Spang-Hanssen (Dan-
mark), Egil Nicklin (Finland), Siguröur 
Briem (Island), Bjarn Ebbe Lian (Norge) 
och Einar Selander (Sverige). 

Andra ämnen som behandlas är "Data-
maskinell språkbehandling - og nordisk 
samarbeid" (av Koib jorn Heggstad) och 
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"Nabosprogene i den højere danske skole" 
(av Poul Lindegård Hjorth). 

Årets volym inleds liksom sina föregånga-
re med korta redogörelser för det arbete 
som bedrivs av de nordiska språknämnderna, 
och den avslutas med en resonerande över-
sikt över ny dansk, norsk och svensk litte-
ratur av intresse för språkvårdsarbetet samt 
med en förteckning över nyare fackliga ord-
böcker och ordlistor i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. 

Språk i Norden 1972 kan naturligtvis 
köpas i bokhandeln, men den kan också 
fås direkt från Nämnden. Den som önskar 
få boken sig tillsänd kan sätta in 17: 65 kr. 
på postgirokonto 19 74 75-7 (Nämnden för 
svensk språkvård, 103 12 Stockholm 2) och 
skriva "Språk i Norden 1972" på mottagar-
delen. 

Det kan nämnas att de tidigare volymer-
na i denna serie årsskrifter, Språk i Norden 
1970 och Språk i Norden 1971, fortfarande 
kan fås från Nämnden. De kostar vardera 
15 kr. inklusive mervärdeskatt. 

Språkvård 1973 
De allmänna kostnadsökningarna (t. ex. de 
höjda portokostnaderna) har gjort att nämn-
den måste ta ut ett högre prenumerations-
pris för Språkvård fr. o. m. 1973. Det nya 
priset blir 14 kr. per år vid prenumeration 
hos nämnden och ca 18 kr. per år vid 
prenumeration genom bokhandeln (priserna 
inkluderar mervärdeskatt). Det bör påpekas 
att vissa nummer i fortsättningen (liksom 
nr 2 och 3 för 1972) kommer att innehålla 
20 sidor i st. f. 16, varför det totala sid-
antalet i varje årgång nu är större än 
tidigare. 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Förkortningar: 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok; 
SAOL = Svenska Akademiens ordlista. 

1 samband med ett företags organisation 
av distribution o. d. har orden distribunal 
och logistik använts. Finns dessa ord i 
svenskan och vad betyder de? 

Det äldsta exemplet på ordet distribu-
nal i samlingarna på Institutet för svensk 

språkvård är: "Ett nytt ord och kanske 
också ett nytt begrepp inom varuhante-
ringen har lanserats av den anrika skepps-
klarerar- och speditionsfirman Emil R. 
Boman. Ordet är distribunal ... Bomans 
distribunal... är en lagerbyggnad i tre 
plan." Dagens Nyheter 1964, nr 62 s. 22 
(4/3). Ordet tycks sedan 1964 ha fått 
ganska stor användning inom olika före-
tag och branscher, och det betyder "(cen-
ral)anläggning för varudistribuion". Dis-
tribunal är bildat av orden distribution 
och terminal. Ordet kommer att tas med 
i tionde upplagan av SAOL (1973) med 
förklaringen "distributionscentral". 

Ordet logistik har använts i svenskan 
sedan mitten av 1800-talet, och dess hu-
vudanvändning har enligt SAOB (arti-
keln tryck 1941) varit "dels om en med 
algebraiska symboler o. d. arbetande rna-
tematisk metod vid behandlingen av lo-
giska problem, dels om den vetenskap, 
som med denna metod härleder de ma-
tematiska grundbegreppen ur logiska be-
grepp o. de matematiska grundsatserna 
ur logiska satser". 1 SAOB anges också 
att ordet under senare delen av 1800-
talet användes i militärt fackspråk om 
"beräkning av tiden o. rummet vid tak-
tiska rörelser; konst(en) att ordna en 
armés marscher". Ingen av dessa båda 
betydelser passar ju in i moderna trans-
portsammanhang, men den sist nämnda 
militära användningen av ordet har tyd-
liga likheter med det nya svenska bruket 
av det. Logistik används nämligen nu-
mera i fackspråk inom transportteknik 
och transportekonomi i betydelsen "fram-
skaffande, distribution o. d. av varor" och 
det används stundom också i fråga om 
transport,, distribution, underhåll o. d. av 
militär materiel och av trupper. Dessa 
moderna användningar av ordet beror 
helt på lån från engelskans logistics; det-
ta ord definieras t. ex. i The American 
Heritage Dictionary (1970) med "The 
procurement, distribution, maintenance, 
and replacement of material and person-
nel". Ordet logistik är ett för de flesta 
svenskar mycket svårförståeligt fackord, 
som bör användas med största försiktig-
het utanför rent fackspråk. Det kan dock 
nämnas att logistik, som finns med (men 
oförklarat) i SAOL 1950, i tionde upp-
lagan av SAOL kommer att förses med 
förklaringen "matematisk metod; avance-
rad transportteknik". 

20 


