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Nämnden för svensk 
språkvård - framtida 
ställning och 
organisation 

De tre sakkunniga - expeditionschefen Jan 
Stiernstedt samt professorerna Carl Ivar 
Ståhle och Bertil Molde - som sedan feb-
ruari 1973 har utrett Nämndens för svensk 
språkvård framtida ställning och organisa-
tion avlämnade i augusti 1973 sitt betän-
kande till utbildningsminister Ingvar Carls-
son. 

Betänkandet innehåller först en kort his-
torik, varefter följer relativt utförliga redo-
görelser för nämndens organisation och 
verksamhet, dess ekonomi och dess samar-
bete med motsvarande institutioner i de 
andra nordiska länderna. Därefter följer ett 
kapitel "Utredningens överväganden och 
förslag", som inleds med en principiell de-
klaration om språkvårdens betydelse och 
uppgifter. Ur detta avsnitt kan följande an-
föras: 

Språkvård innebär dels åtgärder som 
syftar till göra det språkliga systemet 
klart, enkelt och rationellt, dels åtgärder 
som syftar till att göra språkbruket effek-
tivt, funktionellt och störningsfritt. -- 

Språkvården har som en självklar upp-
gift att ge besked om gällande språknor-
mer som måste följas för att språket skall 
fungera väl och störningsfritt, dvs, för att 
språket skall kunna användas så att det 
bär fram det avsedda innehållet på ett 
sådant sätt att läsaren och lyssnaren läg-
ger märke endast till vad som skrivs eller 
sägs, inte störs av hur det uttrycks, 

En annan huvuduppgift för språkvår-
den är att ställa språkvetenskapligt och 
språktekniskt kunnande till förfogande för 
alla dem som behöver hjälp med att 
skapa språkliga uttryck för nya företeelser 
och begrepp eller med att bringa reda i 
olika terminologiska system. 	- 

Språkvården har också till uppgift att 
förmedla kunskap om språket som system 
och språket i funktion, om språkbrukets 
skiftningar, om växelspelet mellan tal-
språk och skriftspråk, om vad som gör 
språkliga uttryck lätta eller svåra att för-
stå för olika kategorier medborgare osv. 
- - - Språkvården måste samarbeta  

med språkpedagogiken - skolans under-
visning i svenska kan inte bli effektiv utan 
nära kontakter mellan språkvården och 
svenskundervisningen. - - - 

Språkets vård innebär också en verk-
samhet med syfte att riva ner språkliga 
barriärer mellan olika kategorier av 
språkbrukare. En effektiv och veten-
skapligt fast förankrad språkvård är en 
nödvändighet i varje kultursamhälle, en 
social nödvändighet. 

Förslag till personalorganisation 
Utredningen konstaterar i fortsättningen att 
nämndens verksamhet har varit mycket 
framgångsrik, men att en väsentlig ökning 
av personalen är nödvändig om arbetsupp-
gifterna skall kunna fullföljas åtminstone i 
oförändrad omfattning. För att få ett grepp 
om behovet av personalförstärkning definie-
rar utredningen vissa mål för nämndens ar-
bete, vilka bör realiseras med det snaraste: 

Nämndens institut bör hållas öppet 
året om. 

Nyordsundersökisingen bör bedrivas 
så att den nuvarande eftersläpningeo - 
inte minst i förhållande till de övriga 
nordiska länderna - inhämtas. Dess förs-
ta etapp (perioden 1945—ca 1973) bör 
snabbt avslutas, varefter den kontinuer-
liga och tidskrävande bevakningen av ny-
tillskotten inom ordförrådet bör kunna 
bedrivas effektivare än nu. 

Rådgivningsverksamheten bör få 
ökade resurser mot bakgrund av den 
ständigt ökande efterfrågan, som utred-
ningen kunnat konstatera. Institutet bör 
även i ökande omfattning kunna åta sig 
granskningsuppdrag. 

Utarbetandet av handböcker av 
olika slag (t. ex. den sedan länge pla-
nerade handboken över "officiellt" språk) 
bör påskyndas. Personalen bör få tid till 
den för sådana handböcker nödvändiga 
primärforskningen. 

Skilda fackområdens terminologi bör 
ägnas ökad uppmärksamhet. För vissa 
delar av det fackspråkliga ordförrådet 
görs effektiva och värdefulla insatser av 
Tekniska Nomenklaturcentralen, Men 
andra fackspråk än de tekniska discipli-
nernas har ingen motsvarande bevakning 
och vård. Nämnden bör få möjlighet att 
bli det samlande organet inte bara för 
vården av allmänspråket utan också för 
språktekniskt och terininologiskt arbete 
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med skilda fackspråk (t. ex. medicinsk, 
pedagogisk, ekonomisk terminologi). 

De nordiska samarbetsuppgifterna 
bör prioriteras högre än vad som nu är 
möjligt--- 

Nämnden bör fortsätta samt utvidga 
det arbete som redan bedrivs för att för-
bättra utbildningen i behandlingen av 
svenska språket både inom den akade-
miska undervisningen och vid fortbildning 
av olika kategorier tjänstemän. 

Nämnden bör förverkliga planerna 
på att snabbare än nu få ut råd och re-
kommendationer i språkfrågor till press, 
radio, tv etc, vid sidan av tidskriften 
Språkvård. 

De senaste årens utveckling av verk-
samheten tyder på att arbetet vid en 
oförändrad personalorganisation finge be-
gränsas till i stort sett rådgivningsverk-
samheten och en viss utgivning av skrif-
ter. Forskningsarbetet har redan nu blivit 
lidande, vilket på längre sikt vore likty-
digt med hela verksamhetens förfall. 
Språkvård kan inte bedrivas utan forsk-
ning och kontinuerligt studium av språk-
utvecklingen, inte ens den form för språk-
vård som sker som rådgivning i konkreta 
språkfrågor. 

Utredningen föreslår därefter att personalen 
skall ökas från nuvarande tre personer (in-
stitutchefen, en vetenskaplig medarbetare 
och en deltidsarbetande kontorsanställd) till 
sex personer, nämligen en institutchef, tre 
vetenskapliga medarbetare och två deltids-
arbetande kontorsanställda. Av de tre ve-
tenskapliga medarbetarna skulle enligt detta 
förslag en ha huvudansvaret för rådgiv-
nings- och granskningsarbetet, en för 
nyordsundersökningen och en för nämnder-
nas nordiska arbetsuppgifter och för samar-
betet med de andra nordiska språknämn-
derna. En av de kontorsanställda skulle 
bl. a. sköta bokföring och därmed samman-
hängande göromål (som hittills handhafts 
av institutchefen). 

Nämndens organisation 
Utredningen anser att nämnden och dess 
verksamhet bör ges en fast och tryggad 
ställning genom insatser från statens sida. 
Flera organisatoriska lösningar har diskute-
rats, dels olika former för förstatligande, 
dels en fortsättning av nämndens verksam- 

het i former som i stort sett överensstämmer 
med de nuvarande. 

Ett förstatligande skulle kunna ske genom 
att nämnden anknöts till universitetet i 
Stockholm (ett alternativ som utredningen 
enligt sina direktiv skulle särskilt beakta) el-
ler till annan statlig verksamhet. En anknyt-
ning till universitetet i Stockholm avvisar 
utredningen med hänvisning till dels att 
nämndens och dess instituts verksamhet är 
klart artskild från en universitetsinstitutions, 
dels att nämndens verksamhet är en riksan-
gelägenhet och inte bör knytas till ett enda 
universitet. Utredningen anser att nämnden 
även i fortsättningen bör ha en fristående 
ställning. En sådan ställning skulle dock 
kunna bevaras även om Institutet för svensk 
språkvård ombildades till ett fristående stat-
ligt institut. Utredningen beräknar att ett 
sådant statligt institut skulle innebära net-
tokostnader för staten på ca 410 000 kr. i 
1973 års kostnadsläge. Dock konstaterar ut-
redningen att åtskilliga bidrag från fonder 
och enskilda stödjare m. fl. skulle falla bort 
om institutet förstatligades. Vidare skulle ett 
förstatligande leda till mera långtgående och 
för staten mera kostnadskrävande föränd-
ringar än vad de faktiska behoven påkallar. 
Utredningen avvisar därför tanken på ett 
förstatligande av institutet. 

1 stället säger utredningen att den stabili-
tet och den trygghet för personalen som är 
en förutsättning för nämndens fortsatta 
verksamhet kan uppnås genom ett statsbi-
drag till kostnaderna för statligt inrättade 
och reglerade tjänster vid nämnden. Om 
statsbidraget knyts till vissa tjänster, får 
nämnden automatiskt täckning för kostnads-
ökningar. Utredningen föreslår alltså att 
den personalorganisation som redovisats 
ovan skall tillämpas från och med budget-
året 1974/75 och att statsbidrag utgår för 
lönerna till institutchefen och till tre forsk-
ningsassistenter (motsv. vetenskapliga med-
arbetare). Enligt utredningens uppfattning 
bör däremot kostnaderna för avlöning av 
övrig personal, för lokaler, expenser m. m. 
väl kunna täckas genom nämndens inkoms-
ter av publikations- och uppdragsverksam-
beten och genom bidrag från fonder m. fl. 
Utredningen beräknar kostnaderna för 
statsverket i 1973 års löneläge och med in-
kluderande av 26 % lönekostnadspålägg till 
322 000 kr. Denna summa är 167 000 kr 
högre än summan av statsanslaget (120 000 
kr) och anslaget från statens humanistiska 

4 



forskningsråd (35 000 kr) för budgetåret 
197 3/7 4. 

Svensk språknämnd 

Utredningen föreslår att nämnden och insti-
tutet i fortsättningen skall drivas under 
namnet Svensk språknämnd. Härigenom 
undgås svårigheterna med de två namnen 
Nämnden för svensk språkvård och Institu- 
tet för svensk språkvård 	en splittring som 
länge har förvirrat många. Dessutom uppnås 
en närmare anslutning till benämningarna 
på motsvarande organ i de övriga nordiska 
länderna. 

Utredningen har också framlagt ett för-
slag till i vissa avseenden ändrade stadgar 
för nämnden. Enligt detta förslag skulle 
Svensk språknämnd bestå av en medlems-
församling (= den nuvarande nämnden), 
en styrelse (= det nuvarande arbetsutskot-
tet) och ett sekretariat ( = det nuvarande 
institutet). Ordförande i medlemsförsam-
lingen, tillika ordförande i styrelsen, föreslås 
bli utsedd av Kungl. Maj:t bland medlems-
församlingens ledamöter. Styrelsen består i 
övrigt av sekretariatets föreståndare samt 
ytterligare fem ledamöter, av vilka med-
lemsförsamlingen föreslås utse fyra och det 
(föreslagna) statliga kulturrådet en. Vidare 
föreslås att nämndens räkenskapsår skall 
löpa från och med den 1 juli till och med 
den 30 juni påföljande år (mot kalenderår 
f. n.). Det föreslås också att Svensk språk-
nämnds stadgar i vissa delar skall fastställas 
av Kungl. Maj:t. 

Förslagets fortsatta behandling 

Utredningens betänkande har utsänts på re-
miss till ett Stort antal myndigheter, institu-
tioner och organisationer, bl. a. till alla 
nämndens s. k. stiftande ledamöter. Remiss-
tiden utgår den 2 november 1973, och 
ett beslut om nämndens framtid beräknas 
kunna fattas av vårriksdagen 1974. 

Svenska studier 
1 nämndens skriftserie har sommaren 1973 
utgivits Svenska studier från runtid till nu-
tid tillägnade Carl Ivar Ståhle (nr 48 i 
serien; XVI + 250 s., ca-pris 35 kr. inkl. 
moms). Det är en antologi som innehåller 
21 nyskrivna språkvetenskapliga uppsatser. 

Sven B. F. Jansson behandlar en runsters 
från Mellby kyrka i Småland. Ett annat run-
svenskt ämne tas upp av Thorsten Anders-
son, nämligen tolkningen av en av de be-
römda Jarlabanke-stenarna. Olav A hl bäck 
diskuterar ett rättshistoriskt intressant fall 
av "sytning" (dvs. undantagsförmån) på 
1300-talet. Det finlandssvenska dialektordet 
pärra 'retas' förklaras av Carl-Eric Thors 
som samhörigt med fornfranskans parlement. 
Skilda ortnamn diskuteras och förklaras av 
Lars Hellberg (Skänninge och Skenaån), 
Gösta Holm (bynamnet Kåddis) och Harry 
Ståhl (Gagnef). Per Anders Fogelström bi-
drar med en uppsats om en rad inofficiella 
namn från Södermalm i Stockholm. Skill-
naden i betoningen av sammansatta person-
namn som Carl Ivar och Anna-Greta utreds 
av Sigurd Fries. Bertil Molde tar upp ett 
oklart textställe i Gustav Vasas Bibel, och 
Lennart Moberg diskuterar Bellmansepisteln 
Vila vid denna källa. 

Claes Christian Elert behandlar svenska 
avledningar med förstavelserna be- och för-. 
Rognhild Söderbergh ger en översikt över 
engelskans inflytande på svenskan, medan 
Ebba Lindberg visar har man under slutet 
av 1800-talet bemötte främmande ord i 
skoluppsatserna. Konstruktionstypen "ensam 
delägare" är ämnet för en utredning av 
Erik Wellander. Hans Karlgren redogör för 
tysken Gabeisbergers "brakylogi", ett system 
som går ut på att skriva kort och snabbt 
vid referat o. d. 1 uppsatsen "Meningens 
mening" visar Margareta Westman att man 
vid grammatisk analys av meningar sällan 
kan bortse från textsammanhanget. Bengt 
Loman tar i uppsatsen "Brott, paus, plane-
ring" upp viktiga synpunkter på vårt sätt att 
tala spontant. Rolf Hillman visar hur man i 
tionde upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista (1973) i olika fall har ändrat upp- 
gifterna om uttal av främmande ord. Ak- 
tuella uttalsfrågor behandlas också av Gun 
Widmark ("En blick in i dagens språk- 
historia"). Antologin avslutas med en upp-
sats "Synpunkter på sociolingvistiken" av 
Karl-Hampus Dahlstedt. 



De nordiska språkens 
ställning - nuläge, fram-
tids perspektiv 
Av Bertil Molde 

1. Nordiska språk—språken i 

Norden 
Nordiska språk är den språkvetenskaphga 
beteckningen på den grupp av germanska 
språk som skrivs och talas i de nordiska län- 
derna. Själva termen nordiska språk har en-
ligt Svenska Akademiens ordbok använts i 
svenskan sedan slutet av 1700-talet. Ibland 
används också benämningen nordgermanska 
språk. En annan beteckning är skandina- 
viska språk. Den nyttjas mera sällan i Sve-
rige, men den motsvarande engelska beteck-
ningen, Scandinavian languages, har stor 
utbredning i den engelskspråkiga delen av 
världen. 

Termen nordiska språk är fast förankrad i 
svenskan - i varje fall bland språkmän. 
Därmed menas ju danskan, svenskan, nors-
kan, färöiskan och isländskan. 

Men man använder också ibland en vi-
dare benämning, nämligen "språken i 
Norden" - de nordiska ländernas språk-
nämnder ger sedan 1970 ut en gemensam 
årsskrift som heter "Språk i Norden". Och i 
gruppen "språken i Norden" ingår inte bara 
de i språkvetenskaplig mening nordiska 
språken, alltså de nordgermanska språken, 
utan också de andra språk som kan betrak-
tas som inhemska i Norden, dvs. finskan och 
samiskan. 

Begreppet "nordiska språk" bygger på en 

indelningsgrund som kan användas när man 
grupperar eller klassificerar språk, nämligen 
den historiska eller om man så vill den ge-
netiska. Dessa nordiska språk är nära besläk-
tade med varandra, de går alla tillbaka på 
ett i stort sett gemensamt språk, på ett språk 
som användes här i Norden av folk med 
germanskt ursprung för låt oss för enkelhe-
tens skull säga ungefär tusen år sedan. 

När man talar om "språken i Norden" 
använder man en annan indelningsgrund, 
en geografisk eller kanske snarare en politisk 
och geografisk. Man ser då det geografiska 
eller geopolitiska begreppet Norden som en 
enhet. Också en sådan indelning eller grup- 

pering av olika språk kan i vissa fall vara 
praktisk och nyttig, bl. a. därigenom att den 
ger oss möjlighet att ta hänsyn även till på-
verkan mellan språk utan släktskap med 
varandra. Sådan påverkan kan vara så stark 
att resultatet ändå blir till en sorts släkt-
skapsförbindelse av speciellt slag. Om två 
genetiskt sett samhöriga språk kan man 
ibland säga att de är som syskon 	t. ex. 
danskan och svenskan. Det för oss i Norden 
viktigaste fallet av en långvarig påverkan 
som lett till den andra formen för släkt-
skapsförhållande är finskan med dess 
mångsidiga och på vissa områden stora för-
ändringar genom de månghundraåriga för-
bindelserna med Sverige och svenskan. För 
att använda en annan bild än syskonbilden 
kunde man, naturligtvis med en nästan 
otillåten förenkling, kanske säga att finskan i 
vissa avseenden förhåller sig till svenskan, 
och därmed till de nordiska språken, som 
t. ex. en ingift svägerska. 

2. De historiska villkoren 
Ett språk som vilket som helst av de nor-
diska som skrivs och talas i dag är resultatet 
av långa historiska, sociala och kulturella 
processer - processer som vi vet mycket om 
men som vi aldrig kan nå fullständig kun-
skap om. Språk förändras inte på grund av 
att det skulle finnas något slags inbyggda 
mekanismer i språken som med naturlagars 
obönhörlighet skulle framtvinga ändringar 
av skilda slag. Nej, att ett språk ändras be-
ror i stället på att språkbrukarnas villkor 
och vanor förändras, att de kommer i kon-
takt med andra miljöer och andra grupper 
av människor, också grupper med helt andra 
språk, att de tvingas eller väljer att bosätta 
sig på nya platser eller att skaffa sig sin 
bärgning på andra sätt än tidigare, att de 
utsätts för kulturell eller ekonomisk eller po- 
litisk påverkan från nya håll, osv. Trycket 
av sådana omständigheter kan ibland till 
och med bli så starkt att vissa grupper av 
språkbrukare helt byter språk, ja t. o. m. så 
att hela språk försvinner. 

Här i Norden har det yttre trycket på 
våra språk aldrig varit så starkt att något 
nationellt språk har försvunnit, men flera av 
våra språk har varit hotade under olika ske-
den. För darsskans och svenskans del kan 
man nämna inflytandet från tyskan, särskilt 
lågtyskan, under senmedeltiden, ett infly-
tande som inte bara medförde en väldig för- 



ändring och omstrukturering av ordförrådet, 
utan också torde ha varit en viktig bidra-
gande orsak till nedbrytningcn av det forn-
ärvda ordböjningssystemet. 

För en del av svenskan finns dock ett hot 
som kan vara värt att kort nämna. Jag tän-
ker på svenskan i Finland, som bärs upp av 
en folkgrupp som ständigt minskar i andel 
av Finlands totala befolkning. Hur det på 
mycket lång sikt skall gå för svenskan i Fin- 
land är kanske något ovisst 	men någon 
verklig pessimism finns det i varje fall inte 
f. n. skäl till. Tvärtom är man också på 
finskspråkigt håll i vida kretsar numera an-
gelägen om att svenskans ställning i Finland 
inte skall försvagas 	svenskan utgör för 
Finlands del en viktig förbindelselänk inte 
bara med Sverige utan med hela det övriga 
Norden, det Norden som också Finland till-
hör. För övrigt är det så att svenskan i Fin-
land på många sätt anpassar sig och anpas- 
sas till Sverigesvenskan 	det gäller t. ex. 
ett så betydelsefullt område som det offi-
ciella språket, där man i Finland också ut-
nyttjar de rekommendationer om språkfor-
men som ges i den svenska statsrådsbered-
ningens promemoria om språket i lagar och 
andra författningar. 

Det intressantaste med språkutvecklingen i 
Norden är inte i första hand att vi trots 
vissa yttre hot hittills har kunnat bevara 
våra språk. Ännu intressantare är väl att vi i 
stället för ett gemensamt nordiskt språk har 
fått fem skilda nationalspråk, ja, sex om vi 
räknar med två norska språk. Den nordiska 
språkliga enheten har alltså i viss mån bru-
tits. På basen av olika dialekter inom det 
nordiska språkområdet har utvecklats skilda 
nationella språk, framför allt skilda skrivna 
riksspråk. 

1 andra områden med germanska språk 
har utvecklingen oftast gått i motsatt rikt-
ning: dialektal splittring har funnits, och 
finns, men man har fått nationella eller 
t. o. m. mångnationella i stort sett enhetliga 
skriftspråk som är en sammanhållande fak-
tor av stor kraft. Här kan man nämna ut-
vecklingen av t. ex. tyskan eller engelskan. 

Nu är det ju de nordiska språkens villkor 
som intresserar oss. Jag skall inte försöka 
mig på att ge någon totalbild av dessa 
språks utveckling fram mot de nuvarande 
språken. Jag får nöja mig med några antyd-
ningar som kan ge en bakgrund till den nu-
varande språksituationen i Norden. 

Isländskan och färöiskan 

Island och Färöarna koloniserades från 
västra Norge med början under slutet av 
800-talet. Kolonisationen berodde väsentli-
gen på en sorts masslandsflykt från Norge 
undan tvånget att underkasta sig en fram-
växande riksöverhöghet. 1 dessa västliga 
områden bevarades det nordiska språk som 
de första kolonisatörerna och deras efterföl-
jare förde med sig. På Island fick detta 
gamla nordiska eller fornnorska språk tidigt 
fast form också i skrift, en form som sedan 
kom att bevaras - inte utan ansträngningar 
och kamp - genom århundrandena. Skrift-
språket förändrades i så ringa grad att det i 
stort sett är detsamma nu som under hög-
medeltiden - om man bortser från den 
självklara växten i ordförrådet, en växt som 
dock väsentligen skett genom inhemsk, is-
ländsk, ordbildning men naturligtvis också 
genom vissa lån, särskilt översättningslån. 
Det bör också nämnas att det redan 1540 
trycktes en översättning till isländska av Nya 
Testamentet och senare under 1500-talet en 
hel isländsk bibel - något som fick ofantlig 
betydelse för den språkliga kontinuiteten på 
Island, liksom de danska och svenska refor-
mationsbiblarna fick en stabiliserande effekt 
på språken. 

Man kan kort jämföra med förhållandena 
på Färöarna. Bara det faktum att Färöarnas 
befolkning i äldre tid var liten och spridd på 
många öar har förstås haft betydelse för 
språkutvecklingen där. En siffra kan näm-
nas: Omkring 1800 bodde det bara drygt 
5 000 människor på Färöarna. Redan i slu-
tet av medeltiden kom Färöarna in i den 
danska maktsfären, och danska språket fick 
en dominerande ställning. Det är på sätt 
och vis märkligt att färöiskan kunde över-
leva, men detta torde i inte ringa mån ha 
berott på de speciella geografiska förhållan-
dena - spridd befolkning på många öar 
t. ex. Ett färöiskt skriftspråk skapades först 
under 1800-talet - för övrigt med is-
ländskan som förebild. Och det dröjde ända 
till 1900-talet innan färöiskan blev under-
visningsämne i färöiska skolor. Under vårt 
århundrade har det färöiska skriftspråket 
nått stor stadga, också som litteraturspråk, 
och har kunnat leva vidare - vid sidan av 
ett talspråk som avviker mer från skriften än 
något annat nordiskt talspråk. Hur färöiskan 
skall klara sig i framtiden är dock Ovisst - 
och framtiden för språket kanske beror på 
krassa ekonomiska faktorer. Färöiskan är 



nämligen ett språk som nu uppbärs av bara 
omkring 30 000 människor 	föga flera än 
det bor på Gotland. 

Norskan 
Isländskan och färöiskan har bägge sina röt-
ter i västra Norge. Dessa språk brukar jämte 
norskan ibland kallas för de västnordiska 
språken, till skillnad från de östnordiska - 
danskan och svenskan. Denna uppdelning 
av de nordiska språken kan ha sina fördelar 
när man diskuterar vissa speciella ljud- och 
formhistoriska företeelser men också med 
avseende på t. ex. ordförrådet. Men för en 
bedömning av de nordiska språken nu, i 
synnerhet av nationalspråken eller rikssprå-
ken, är den indelningen mindre relevant, för 
att inte säga missvisande. Och det beror på 
förhållanden av utomspråklig natur - på 
politiska, ekonomiska, kulturella, befoik-
ningsmässiga förhållanden i Skandinavien 
från senmedeltiden och fram till vår egen 
tid. 

Utom som moderland för isländskan och 
färöiskan är Norge språkligt intressant på 
andra sätt. Norge kom ju mot slutet av 
medeltiden in under Danmark, och det 
norska skriftspråket fördanskades nästan helt 
redan under 1500-talet - dvs, det skrift-
språk som var administrationens, kyrkans 
och prästernas och också litteraturens och 
den högre undervisningens. Norge fick sitt 
första universitet, i Oslo, först 1811. En 
norsk bibelöversättning kom inte förrän un- 
der 1800-talet 	intill dess användes den 
danska bibeln också i Norge, vilket natur-
ligtvis hade oerhörd betydelse för språkbru-
ket i Norge under århundraden. 

Även om skriftspråket i Norge var väsent-
ligen danskt, så levde det talade folkspråket 
vidare med friskt liv som ett rent norskt 
språk, i synnerhet på landsbygden. 1 stä-
derna, särskilt de större och viktigare, fick 
man däremot gradvis ett talspråk som i 
mångt och mycket hade det danska skrift-
språket som grund - ett utläst eller uppläst 
skriftspråk skulle man kunna säga 	men 
med väsentligen norskt uttal. När Norge 
1814 hade skilts från Danmark innebar det 
- trots den nya unionen med Sverige - ett 
nationellt genombrott, och det var naturligt 
att man i Norge också började kräva en 
språklig frigörelse från Danmark. Denna 
frigörelseprocess medförde att man fick inte 
bara ett utan två norska språk. Dels byggde 
man vidare på det danska skriftspråk som 

hade använts i Norge i trehundra år särskilt 
bland de bildade och i de större städerna, 
men man förnorskade stegvis detta språk. 
Dels skapades ett helt nytt, rent norskt 
skriftspråk på de norska dialekternas grund. 
Den mest framträdande gestalten i detta 
nyskapelsearbete var Ivar Aasen 	och han 
var f. ö. intresserad av att försöka få när-
mare kontakt med isländskan i Sitt norska 
folkspråk, det språk som han gav namnet 
landsmål. Det andra norska språket, det 
dansk-norska, eller norsk-danska om man 
hellre vill kalla det så, kom senare att kallas 
riksmål. Dessa båda benämningar var föga 
lyckade var för sig, och tillsammans var de 
ännu sämre. De har senare, officiellt 1929, 
bytts ut mot beteckningarna nynorsk och 
bo åmål - inte heller särdeles lyckliga 
namn, i synnerhet inte om man tänker på 
den rika och språkligt och stilistiskt mångfa-
setterade boklitteratur som finns på ny-
norska. 

Jag kan inte här gå närmare in på språk-
förhållandena i Norge under de senaste 
hundra åren och på stridigheterna om olika 
norska språkformer. Jag får nöja olig med 
att konstatera att språksituationen i Norge 
trots en påtaglig stabilisering under efter-
krigstiden fortfarande är långt mera orolig 
och oklar än i något annat nordiskt land - 
och någon språkfred eller ett samnorskt 
språk som många länge har hoppats på i 
Norge, lär man inte få uppleva där på myc-
ket länge, även om utvecklingen tycks gå 
åt det hållet. 

Norskan med dess två huvudvarianter och 
flera undervarianter är det mest komplice-
rade, men också språkteoretiskt och språkso-
ciologiskt intressantaste just nu av de nor-
diska språken - och i jämförelse med nors-
kan ter sig danskan och svenskan närmast 
idylliskt lugna och stabila. 

Danskan och svenskan 
Något av det viktigaste som skiljer danskan 
och svenskan å ena sidan från isländskan, 
färöiskan och i viss mån nynorskan å den 
andra är ordförrådet. Som jag nämnde nyss 
var både danskan och svenskan under me-
deltiden utsatta för ett mycket kraftigt tryck 
söderifrån, närmast från lågtyskan - för-
medlat bl. a. av tyska invandrare till våra 
länder. Det lånades in mängder av lågtyska 
ord, ord som för övrigt ofta passade väl in i 
både danskans och svenskans system och just 
därför så lätt accepterades i språket och inte 



stöttes ut. Denna väldiga inlåning kan ha 
bidragit till att de inhemska ordbildnings-
möjligheterna i Danmark och Sverige redu-
cerades; i stället för att bilda inhemska ord 
kunde man börja använda lågtyska lånord 
eller ordbildningselement. Detta är fortfa-
rande utmärkande för danskan och svenskan 
- lättheten att låna och de i viss mån be-
gränsade möjligheterna till inhemsk ord-
bildning. Förhållandet är detsamma beträf-
fande det norska bokmålet - alltså det 
språk som bygger vidare på den gamla 
dansk-norskan. Men t. ex. isländskan och 
även nynorskan har en levande inhemsk 
ordbildning, vilket är en viktig skillnad. 

Danskan har ända sedan medeltiden och 
fram till ungefär det senaste sekelskiftet haft 
mycket stort inflytande på de övriga nor-
diska språken och under vissa perioder också 
varit en förmedlande länk mellan dessa 
språk och det övriga Europa, inte minst 
Tyskland. Svenskan påverkades i inte ringa 
grad av danskan i äldre tid, särskilt under 
senmedeltiden och då framför allt inom 
ordförrådet. Danskans betydelse för norskan 
har jag redan nämnt. Likaså fick danskan 
stort inflytande på både isländskan och fär-
öiskan i äldre tid, helt enkelt därför att 
Danmark sedan medeltiden och fram till vår 
egen tid hade överhögheten över Island och 
fortfarande har det över Färöarna. 

Det var särskilt under en period av is-
ländskans historia som det danska inflytan-
det var starkt och hotande, nämligen 1600-
och 1700-talen, som brukar kallas de mörka 
århundradena i Islands historia. Men från 
och med senare delen av 1700-talet växte 
det fram en isländsk purism som alltsedan 
dess har varit mycket stark och mycket 
framgångsrik - och verkat inspirerande på 
purister i de andra nordiska länderna. En 
liknande puristisk hållning, riktad bl. a. mot 
danskan, möter man för övrigt också på 
Färöarna. 

Danskan har alltså historiskt sett varit det 
inflytelserikaste av de nordiska språken när 
det gäller dessas inbördes förbindelser - 
men detta starka inflytande börjar numera i 
allt högre grad att bli historia. 

Svenskan har under tidigare skeden av de 
nordiska språkens historia haft ett mera be-
gränsat inflytande på de andra språken, och 
väl bara på norskan och danskan. Ett sådant 
skede med visst svenskt inflytande var sen- 
medeltiden 	t. ex. birgittinerordens verk- 
samhet satte vissa språkliga spår. En annan 

period var senare hälften av 1700-talet, då 
man i Danmark bland de s. k. språkrensarna 
tog upp en del svenska ord i danskan. Och 
en tredje period av visst utbyte mellan de 
nordiska språken inföll under mitten och se-
nare hälften av 1800-talet - för övrigt med 
en betydande inlåning av danska ord i 
svenskan. Det var under skandinavismens 
tid, och skandinavismen innebar också vissa 
förhoppningar om en ny språklig enighet 
mellan Danmark, Norge och Sverige. 

Dessa förhoppningar kom till konkret ut-
tryck på ett speciellt område: man ville 
åstadkomma en mera enhetlig nordisk rätt-
stavning, en sak som diskuterades på ett 
nordiskt rättstavningsmöte 1869 i Stock-
holm. (Det mötet och utvecklingen av 
svensk, dansk och norsk stavning sedan dess 
behandlas utförligt i tre uppsatser i boken 
Språk i Norden 1970.) Ur nordisk synpunkt 
är det viktigaste som har hänt med ortogra-
fin under de senaste 100 åren dels att de 
stora begynnelsebokstäverna slopades i sub-
stantiven i norskan omkring sekelskiftet och i 
danskan officiellt 1948, dels att den i Sve-
rige ända sedan 1500-talet gängse boksta-
ven å infördes officiellt i norskan 1917 och i 
danskan 1948. Härtill kan läggas att verbens 
pluralformer nu har försvunnit i svenskan 
- liksom långt tidigare i danskan och nors-
kan. Genom dessa ändringar har i viktiga 
avseenden större likhet uppnåtts mellan 
danskan, norskan och svenskan i skrift, och 
det var för övrigt en av avsikterna bakom 
den danska refonnen 1948, den som genom-
förde de små bokstäverna och å-typen. 

3. Den nuvarande situationen 
Under de allra senaste decennierna har 
svenskan starkt påverkat danskan och nors-
kan, och det när det gäller ordförrådet. Just 
nu visar lånverksamheten mellan de nor-
diska språken en tendens att gå i praktiskt 
taget bara en riktning - från Sverige. 1 
både danskan och norskan lånas det nu in 
mängder av svenska ord. Finn-Erik Vinje 
har t. o. m. 1972 gett ut en hel liten bok om 
detta ämne med titeln Svecismer i moderne 
norsk. Till den boken kan jag hänvisa lik-
som till uppsatser om lån mellan de nor-
diska språken i Språk i Norden 1971 av Al-
lan Karker (lån i danskan), Alf Hellevik 
(lån i norskan) och Gösta Bergman (lån i 
svenskan). 

Även om denna utlåning från svenskan är 



intressant så är det en annan omständighet i 
fråga om ordförrådet i danskan, norskan och 
svenskan som kanske är ännu viktigare nu 
och sedan några decennier tillbaka. Det är 
den kraftiga inströmningen av engelska och 
amerikanska lånord. Där är alla de här tre 
språken ungefär lika starkt utsatta - och 
likheterna rör inte bara styrkan hos påverk-
ningarna utan de innebär också att alla tre 
språken har lånat och lånar i stort sett 
samma ord från engelskan och amcrikans-
kan. 1 detta fall går det en skiljelinje mellan 
danskan, svenskan och norskan å ena sidan 
och isländskan och färöiskan å den andra. 

Dels genom lånen mellan svenskan, dans-
kan och norskan, dels genom de gemen-
samma lånen från engelskspråkigt område 
har likheterna i de tre största nordiska språ-
kens ordförråd ökat. Vad detta egentligen 
betyder just nu och på längre sikt är mycket 
vanskligt att bedöma - men att det här 
finns ett viktigt forskningsområde för for-
dister är uppenbart och lika uppenbart är att 
forskningen här måste bedrivas inte enbart 
nationellt utan samnordiskt. Man måste un-
dersöka vilka ord som lånas in, hur de ackli-
matiseras i de olika språken, i vilka genrer 
eller inom vilka fack de används, hur de 
förstås inom och utom de fackområden där 
de först lanseras, osv. Är det starka engelsk-
amerikanska inflytandet ett verkligt hot mot 
våra nordiska språks existens (vilket jag 
personligen f. ö. inte alls tror)? Det är några 
av de problem som är aktuella, liksom pro- 
blemet i vilken mån angliseringen 	men 
också internationaliseringen -. av delar av 
ordförrådet kan medföra eller redan har 
medfört ökade språksociala klyftor. 

Den skandinaviska samstämmigheten i 
denna inlåning från engelskan innebär också 
i hög grad en ökad samstämmighet med 
andra västeuropeiska språk, t. ex. tyskan, 
nederländskan och i viss mån också franskan 
(fast man i Frankrike t. o. m. på högsta of-
ficiella håll nu aktivt motarbetar de engelska 
lånen). 

Det jag nu senast har berört visar att det 
försiggår ett visst närmande mellan de tre 
största nordiska språken 	och för norskans 
del gäller detta närmande inte bara bokmå-
let, utan också nynorskan. Låt mig då för 
ett ögonblick återvända till frågan om in- 
delningen av de nordiska språken 	den 
indelning som ibland görs mellan en östlig 
grupp, svenska och danska, och en västlig, 

norska, isländska, färöiska. Den är som jag 
tidigare har sagt föga tillfredsställande i 
dag. Att man placerar isländskan och fär-
öiskan i en särskild västnordisk grupp är 
motiverat, framför allt på grund av dessa 
språks stora likheter i skrift men också i 
ordförråd. Men att hänföra norskan till 
samma grupp och alltså skilja den från 
danskan och svenskan är ganska orimligt om 
man utgår från dagens språkförhållanden. 
Norskan bör hållas ihop med danskan och 
svenskan. Framför allt gäller det förstås 
bokmålet - som f. ö. är kvantitativt domi-
nerande i Norge. Man kan förstås säga att 
nynorskan, som väsentligen bygger på väst-
norska dialekter, intar en mellanställning 
mellan de västnordiska språken isländska 
och färöiska och övriga nordiska språk, in-
klusive det norska bokmålet. Men att dra en 
gräns mellan nynorska och bokmål, genom 
Norges hjärta alltså, är föga tilltalande och 
leder till många praktiska och även teore-
tiska svårigheter - om man utgår från riks-
språksförhållandena i dag. 

4. De nordiska riksspråken och 

ri ksta Ispråken 

jag har hittills talat om danska, svenska, is-
ländska osv, som om de var helt enhetliga 
språk - för Norges del har jag dock rört 
mig med två språk. Men är det rimligt att 
behandla våra nordiska språk på detta sätt? 
Naturligtvis anser jag det. Huvudskälet är 
att jag vill belysa de nordiska språkens ställ-
ning nu och inom den överblickbara framti-
den. Och det förhåller sig ju så, att vi i alla 
de nordiska länderna har väl utvecklade 
skriftspråk av riksgiltig karaktär, och dessa 
riksspråk, dessa skriftspråk har under de se-
naste 50-100 åren fått allt starkare ställ-
ning i alla länderna. De representerar för 
varje språkområde den mittpunkt som språk-
utvecklingen ur vissa synpunkter graviterar 
mot, och också det kraftcentrum som andra 
utvecklingslinjer sprider sig från - på gott 
och ont. 

Skriftspråkets viktigaste sammanhållande 
kraft är en stabil ortografi och också en i 
huvudsak stabil morfologi. För alla de nor-
diska språken har vi nu nått ett läge med en 
sådan stabilitet i skriften, att större änd-
ringar av något nordiskt språks ortografi 
t. ex. ter sig föga sannolika - även om 
mindre retuscher kan bli aktuella här eller 
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där, bl. a. i norskan. Den norske språkman-
nen Alf Hellevik säger t. ex. i sin uppsats om 
norsk rättskrivning i Språk i Norden 1970 
att det blir allt vanskligare att ändra på 
skriftbilden, och det uttalandet gäller ändå 
norskan som har haft en hel rad reformer 
bara under 1900-talet och diskuterar nya. 
En stabiliserande faktor för skriftspråket har 
tillkommit under de senaste decennierna, 
och det är de nordiska språknämnderna, 
som alla betraktar det som självklart att inte 
syssla bara med det egna språket utan också 
arbeta för att hindra onödiga skillnader 
mellan språken och i möjligaste mån 
tvärtom försöka öka likheterna. 1 Sverige 
har t. ex. den svenska nämnden motsatt sig 
förslag om en s. k. ljudenlig stavning -- en 
stavning som ju skulle fjärma svenskan från 
danskan och norskan. Detta att vi nu i alla 
de nordiska länderna har i ortografiskt och 
också morfologiskt avseende ganska stabila 
skriftspråk är viktigt 	vi börjar därmed 
uppnå samma stabilitet som man för länge 
sedan har i t. ex. franskan, engelskan och 
tyskan. 

För alla de nordiska språken gäller emel-
lertid också att talspråket allt starkare under 
1900-talet har påverkats av de i skrift kodi- 
fierade riksspråken 	och överallt i inte 
ringa utsträckning på dialekternas bekost-
nad, det gäller också Norge. Detta hänger ju 
ihop bl. a. med den tilltagande urbanise-
ringen och andra förändringar i våra nor-
diska samhällen, men också t. ex. med radion 
och televisionen. 1 alla länderna har man - 
om än med vissa gradskillnader - kommit 
fram till ett slags talade normalspråk också, 
normalspråk som väl kan avslöja talarens 
geografiska hemort men som ändå väsentli-
gen kan vara gemensamma för folk från vitt 
skilda landsdelar. Dessa normalspråk är i 
regel starkt beroende av de skrivna rikssprå-
ken. 

Den här utvecklingen har bedömts olika 
av olika språkforskare. Somliga har beklagat 
den och sagt att språket blir fattigare om 
inte dialekterna får leva vidare också i 
umgänge mellan folk från skilda landsändar, 
andra kan visserligen också se nackdelar 
med den här utvecklingen men hälsar den 
ändå med tillfredsställelse, bl. a. därför att 
den åtminstone på längre sikt kan medföra 
minskade språksociala klyftor. Troligen spe-
lar språkmännens åsikter i dessa fall ingen 
större roll - själva utvecklingen mot mer 
och mer enhetliga och riksgiltiga talspråk  

fortsätter ändå i Norden liksom i andra län-
der. 

När rikstalspråk nu växer fram och stabi-
liserar sig i de nordiska länderna kommer 
nya problem att få betydelse. Radion och 
televisionen har haft en viktig roll för kon-
solideringen av riksgiltiga former av talspråk 
i våra länder. Och språkbruket i radio och 
tv har kommit att uppmärksammas mer och 
mer under senare tid - det gäller hela 
Norden, även Finland. Det är då inte bara 
språkmän och informationsexperter som är 
intresserade, utan dessa frågor intresserar i 
hög grad också radioföretagen i Norden. 

Språkbruket i radio och tv har ju många 
aspekter, och det finns inte några fasta nor-
mer för hur talat språk i etermedierna skall 
vara beskaffat för att fylla alla krav på 
funktionell effektivitet - här krävs en hel 
del forskning, gärna samnordisk. Alen det är 
naturligt att det i samband med detta språk 
särskilt har varit uttalsfrågor i vid mening 
som har stått i förgrunden i diskussionen, 
och det gäller alla de nordiska länderna. 

Eftersom de talade riksspråken 	i den 
mån man överallt kan tala om sådana - 
är relativt unga, så saknar de ännu den 
stabilitet som skriftspråken har uppnått. Nu 
kan man förstås diskutera om det är önsk-
värt med mycket stabila och hårt standardi-
serade rikstalspråk, ens i radio och tv. Men 
många anser det. Kanske inte så ofta språk-
män som radiofolk och inte minst folk i all- 
mänhet 	se t. ex. insändare om språkliga 
företeelser i svenska tidningar. Också språk-
män har emellertid tagit upp sådana här 
frågor. Från Sverige kan nämnas Gun Wid-
marks bok Om uttal och uttalsnormer 
(1972), som dock kanske ägnar väl liten 
uppmärksamhet åt språket i etermedierna 
- och dess möjlighet att fungera som 
normbildare. 

1 det här sammanhanget är det en annan 
skrift som är av större intresse, nämligen en 
liten bok som gavs ut i Norge våren 1973 
och heter Ny målstrid. Det är en samling 
artiklar och inlägg om språk, samhälle och 
ideologi, redigerad av Geirr Wiggen. Ut- 
gångspunkten för denna antologi 	som 
mest består av tidningsartiklar - är en ar-
tikel i det norska Arbeiderbladet den 1 feb-
ruari i år av professor Finn-Erik Vinje, 
som bl. a. är språklig rådgivare åt den 
norska radion. Vinje pläderar för en norme-
ring av talspråket i Norge, för ett riksgiltigt 
standardtalspråk som i Stor utsträckning 
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skulle förankras i skriftbilden. Ett par arti-
kelrubriker ur antologin kan citeras som be-
lysning: "Talemålsnormering - ei ny un-
dertrykking av folkemålet" och ännu ge-
nerellare "Talemålsnormering som under-
trykking". - Många av inläggen i den 
här norska debatten är väl så mycket po-
litiska som språkliga, men det hindrar inte 
att debatten redan har varit nyttig därige-
nom att den har tvingat många språkmän 
att precisera och också för sig själva klar-
göra sin inställning till centrala språkpro-
blem i dagens Norge. 

Många av de problem som nu har aktua-
liserats i Norge är sådana att de ingalunda 
gäller enbart Norge, även om de på grund 
av språksituationen ställs skarpare där, utan 
de gäller också andra nordiska språk (inte 
bara nordiska för övrigt). Man kan inte dis-
kutera frågor om talspråkets normering på 
samma sätt som man talar om olika rätt-
skrivningsfrågor t. ex. Skriftspråket är vä-
sentligen överindividuellt och allmängiltigt 
inom språksamhället. Talspråket däremot 
är, även när talaren försöker använda ett 
riksgiltigt språk, ändå i viktiga avseenden 
individuellt. 1 talet kommer mycket sådant 
fram som skriften inte alls eller sällan ger 
utrymme för - geografiskt ursprung, social 
miljö osv. 

Den som liksom Vinje finner en tal-
språksnormering önskvärd vill naturligtvis 
för etermedierna komma fram till ett tal-
språk som är så överindividuellt som möj-
ligt. Det här är en viktig sak för diskussion 
och forskning i de nordiska språken just nu 
- och det är ett område där forskning både 
kan och bör bedrivas samnordiskt. Här 
tangerar vi ett forskningsområde som under 
senare år fått ökad vikt också i Norden, 
språksociologin. Språksociologisk forskning 
måste med nödvändighet i hög grad arbeta 
med det talade språket. Här har redan ett 
nordiskt samarbete kommit i gång - men 
mycket, kanske det mesta, återstår att göra. 

5. Strävanden att vidga språk-
gemenskapen 
De tre nordiska huvudspråken, danska, 
svenska och norska, är i skrift så lika att det 
inte bereder oöverstigliga svårigheter för en 
person från något av de tre länderna att 
tillgodogöra sig det väsentliga av text på 
något av de andra språken - och skolun-
dervisningen i alla länderna försöker åtmin- 

stone i teorin ge ökade förutsättningar i det 
här fallet. 

Men i och med tillkomsten av tv-n har 
ett nytt moment kommit in. T. ex. en svensk 
som aldrig eller bara i undantagsfall har läst 
dansk eller norsk text kan praktiskt taget 
varje vecka få höra danska och norska i 
svensk tv. Reaktionerna är inte alltid vän-
liga, särskilt inte gentemot danskan. Många 
talare som vänder sig till en nordisk publik, 
t. ex. i tv, försöker också anpassa sitt språk 
så att det skall bli lättare att förstå för lyss-
nare från andra nordiska länder - men 
ändå finns det vissa svårigheter. 

"Det är anstötligt för en svensk att läsa om 
'det norske samlaget' " - så stod det i en 
ledare i Stockholms-Tidningen 1941, som 
handlade om önskvärdheten av en större 
språklig enhetlighet i Norden och som delvis 
var en hyllning till Sven Clausen, som jag 
strax återkommer till. jag kan inte neka mig 
nöjet att ur samma ledare citera följande 
passus: "När det gäller danskan torde från 
svensk och norsk sida vissa fromma önske-
mål sträcka sig än längre, nämligen till ut-
talet. En säregen form av uttalsförläggning 
bakåt har fört danskan till att bli ett slags 
talad telegrafi, en utveckling som i sina yt-
tersta konsekvenser leder till den svåraste 
språkliga upplösning, om den ej hämmas. 
Härvidlag återstår det för oss övriga nord-
bor att önska, att den reaktion mot köpen-
hamnsdialektens överdrifter, som länge för-
spörjts i Danmark, måtte vrida språket till-
baka i mera nordiskt förlöpande fåror". 

Ja, Det norske samlaget existerar ännu - 
ett betydelsefullt förlag för litteratur på ny-
norska, och det danska uttalet vållar fort-
farande många svenskar vedermödor, även 
när det inte präglas av "köpenhamnsdialek-
tens överdrifter". 

Framför allt idealister av olika slag har 
länge funderat över sådana här problem. 
Det är ju så att det mest frekventa ordför-
rådet i danskan, norskan och svenskan till 
sin huvuddel är gemensamt, liksom me-
ningsbyggnaden och syntaxen över huvud 
taget trots nationella särdrag visar bety-
dande samstämmighet. Likheterna mellan de 
tre språken är betydligt större än skillna-
derna. Och då kan det ligga nära till hands 
att försöka undanröja så många som möjligt 
av dessa skillnader. 

Detta är tankar som länge har diskute-
rats, och jag kan bara göra några antyd- 
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ningar om saken. En rna••rkesrnan är då den 
danske juristen och författaren Sven Clau-
sen som för mer än 30 år sedan drev en 
kampanj för att öka den nordiska språkliga 
enheten - och såg detta som en nödvän-
dighet för att stärka och bevara den nor-
diska gemenskapen. Han och den danska 
föreningen för "nordisk sprogrøgt" ville bl. a. 
att man systematiskt skulle närma de nor-
diska språken till varandra genom att stär-
ka positionerna för samnordiska ord på be-
kostnad av synonymer med mindre geogra- 
fisk räckvidd 	att man i danskan t. ex. 
skulle favorisera rcrd på bekostnad av bange 

och i svenskan bara på bekostnad av endast 

osv. - Tankar delvis i linje med Sven 
Clausens har för övrigt på sätt och vis varit 
aktuella för de under 1940- och 1950-talen 
bildade nordiska språknämnderna. 

En annan dansk som har varit mycket ak-
tiv för ett samnordiskt språk är journalisten 
Knud Jarmsted som i bortåt 25 år har plä-
derat för att det norska bokma'let med vissa 
justeringar skulle göras till ett slags gemen-
samt nordiskt skriftspråk, framför allt för 
facklitteratur av skilda slag. Jarmsted upp-
fattar, inte utan skäl, norskt bokrnål som en 
sorts minsta gemensamma nämnare för de 
tre nordiska huvudspråken. På senare år har 
också norrmannen Lars Storleer ivrigt arbe-
tat efter liknande linjer. Han har bl. a. talat 
för något så pass diskutabelt som en under 
lång tid pågående rullande reformering av 
alla de tre huvudspråken så att man efter 
några decennier skulle nå fram till ett ge-
mensamt skriftspråk, Sons i sin tur skulle 
kunna ha vissa utsikter att bilda bas också 
för ett talspråk. 

Den här frågan, som inte är oviktig därför 
att den i varje fall teoretiskt och på lång 
sikt kan ha ekonomiska fördelar, har t. o. m. 
behandlats i Nordiska rådet för några år se-
dan, efter ett förslag av den svenske riks-
dagsmannen Sven Sundin, som för övrigt 
tycks ha varit influerad av Lars Storleer. 1 
sitt förslag säger han bl. a.: "Genom med-
verkan av press, radio och TV borde ett 
nordiskt skriftspråk så småningom kunna 
växa fram". Sundin ville att en gemensam 
nordisk språknämnd skulle bildas för att 
gradvis arbeta fram mera enhetligt ordför-
råd, mera enhetlig stavning osv. Det här 
förslaget avvisades visserligen - dock med 
en allmänt välvillig skrivning - men det är 
troligt att liknande förslag kommer att dyka 
upp på nytt med jämna mellanrum. 

Till och med bland nordiska författare 
har liknande tankar diskuterats. Vid en 
nordisk författarkongress i Sverige 1971 de-
batterades på allvar ett från svensk sida 
framlagt förslag att man skulle skapa ett 
"interskandinaviskt skriftspråk" som enligt 
förslagsställarna liksom högtyskan skulle 
vara överordnat de skilda dialekterna, dvs. i 
detta fall de tre nordiska huvudspråken. 
Anledningen till att just en författarkongress 
kunde diskutera en tanke som denna var 
naturligtvis att ett gemensamt språk skulle 
ge de nordiska författarna en större presum-
tiv marknad och läsekrets - ett argument 
som användes redan av t. ex. Sven Clausen 
en mansålder tidigare. Nu avvisades det här 
förslaget som utopiskt, men som symtom är 
det inte ointressant. 

1 detta sammanhang kan det vara värt att 
citera vad Alf Hellevik säger i slutet av sin 
uppsats om den norska rättskrivningen i 
Språk i Norden 1970: "Større nordisk språk-
fellesskap er ei tvilsam vinning om det fø-
rar til at vi kvar for oss kjenner oss meir 
framande overfor våre eigne nasjonale 
språk". Detta är ett viktigt påpekande 
trygghet och hemkänsla i språket är en be-
tydelsefull mänsklig rättighet. 

Vad har då hänt med allt arbete för och all 
strävan efter en ökad nordisk språkgemen-
skap under den senaste mansåldern? Inte så 
lite, trots allt. Jag har nämnt en påtaglig 
ökning av de ortografiska överensstämmel-
serna: de små bokstäverna, å-tecknet och 
även slopandet av pluralformerna hos 
svenska verb. Och jag har nämnt en 
ökad samstämmighet inom ordförrådet. På 
det området finns det mera att säga. Det 
har under de senaste decennierna bedrivits 
ett inte föraktligt arbete på att få fram sam-
nordisk terminologi inom skilda områden 
i det arbetet har också finskan varit indra-
gen och i någon mån isländskan. Sådan ter-
minologisk verksamhet bedrivs t. ex. av Tek-
niska nomenklaturcentralen i Sverige och 
motsvarande organ i andra länder, och 
också de nordiska språknämnderna har ar-
betat i samma riktning. Det finns nu vissa 
planer på att vidga det nordiska terminolo. 
giarbetet till nya fält, t. ex. medicinen. Men 
all sådan här facklig terminologiverksamhet, 
även om den leder till rätt stor samstäm-
mighet i Norden, berör dock endast relativt 
perifera delar av språken som helhet. Om 
allt flera områden dras in i det kan resulta- 
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ten inom en överskådlig framtid kanske 
ändå bli långt mera betydande. 

6. Framtidsutsikter 

Det finns anledning att förmoda att det kan 
bli en viss vidgning av överensstämmelserna 
mellan de tre nordiska språken, då det gäl-
ler ordförrådet. Likaså är det påtagliga pa-
ralleller på andra områden, t. ex. då det 
gäller den allmänna stilutvecklingen, mot en 
ledigare och mera talspråksnära sakprosa. 
Men där finns det också skillnader. Särskilt 
kan då nämnas den tendens i den moder-
naste svenskan som leder till att man också i 
skrift, i sakprosa, använder ordformer som 
tidigare var rent talspråkliga, former som 
dom, ska, mej, säja, nät osv. Om den ten-
densen förstärks ytterligare innebär det en 
allvarlig splittrande faktor - det är bl. a. 
därför som t. ex. den svenska språknämnden 
vill försvara skriftspråkets traditionella for-
mer och anser att de skall hävdas med stor 
bestämdhet i skolundervisningen. Vissa lik-
nande tendenser finns också i danskan och 
norskan, men inte på långt när i samma ut-
sträckning som hos oss. Det här är ett om-
råde som måste ägnas stor uppmärksamhet 
nu och i den närmaste framtiden 	och där 
det krävs målmedveten nordisk språkpolitik 
för att förhållandena inte skall förvärras. 

Utvecklingen inom alla de nordiska språken 
förlöper på många sätt parallellt. Det är 
språkpolitiskt önskvärt och viktigt för det 
nordiska samarbetet och för bevarandet och 
stärkandet av nordisk språkgemenskap, att 
man kan hindra alla nya tendenser till 
splittring och i stället sträva fram mot en 
viss konvergens. Det är en uppgift för både 
språkvård och språkforskning i Norden 
och språkvård kan inte bedrivas utan språk-
forskning, om nu någon trodde det! 

Men för detta behövs det en inriktning av 
studier och forskning inom ämnet nordiska 
språk som mera energiskt tar sikte på för- 
hållandena i vår samtid 	och framtid. Här 
är det mesta ännu ogjort. Samtidigt är det 
så, och det inte bara i Sverige, att ämnet 
nordiska språk på universiteten, av olika or-
saker som jag inte kan fördjupa mig i, har 
kommit att få minskad betydelse och mins-
kad attraktivitet för studenter och unga 
forskare. Det är ytterst beklagligt -- och det 
är något som också bör nämnas i en översikt 
över de nordiska språkens ställning. Om inte 

universiteten kan skapa en studie- och 
forskningsatmosfär som är gynnsam för ar-
betet med de nordiska språken, kan så små-
ningom här i Sverige sämre tider väntas 
också för nordisk språkgemenskap över hu-
vud taget, bl. a. genom att skolans lärare 
inte får den breda nordiska bakgrund som 
krävs för en levande undervisning i och om 
grannspråken. Det räcker inte med en aka-
demisk undervisning som innehåller för så 
eller så många poäng sprutlackering i dans-
ka och norska. Det måste vara en undervis-
ning där hela det nordiska perspektivet stän-
digt och på alla fält hålls levande, och där 
det är självklart att hämta belysande och 
klargörande material för både undervisning 
och forskning inte bara från det egna språ-
ket utan också från de nordiska syskonsprå-
ken. De nordiska språkens framtid och fram-
tida utveckling är i inte ringa mån beroen-
de av just forskning och ständiga studier i 
de levande nordiska språken -. de språk 
som skrivs och talas från karga atlantiska 
öar i väster till Östersjöområdet i öster, 
från Nordkap i norr till Sonderjylland i sö-
der. 
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Om SOM 
Av Magnus Ljung 

På senare tid har man allt oftare kunnat 
finna exempel i ledigt skriftspråk på en kon-
struktion som länge varit vanlig i talspråket, 
nämligen relativkonstruktioner av typen 
Plötsligt dök där upp två röda ljus som jag 
inte kan förstå var dom kom ifrån, Han 
läste en artikel som han redan visste vad 
den innehöll, De har anstöllt en man som 
jag undrar om han är pålitlig. Trots sin 
vanlighet i talspråket och det ledigare skrift-
språket anses denna satstyp som ogramma-
tisk och undviks i högre stil. 

Det kan knappast råda något tvivel om 
att konstruktioner som dessa fyller ett språk-
ligt behov: man har ofta anledning att 
vilja uttrycka just vad denna typ av kon-
struktion tillåter. Dessutom finns knappast 
några alternativ till den om man inte räknar 
de klumpiga sådan att eller om vilken: två 
röda ljus sådana att jag inte kan förstå var 
dom kom ifrån, en man om vilken jag und-
rar om han är pålitlig. Det finns alltså full-
goda praktiska skäl varför man skulle vilja 
acceptera konstruktioner av typen ovan. In-
tressantare är emellertid att detta tycks vara 
ett fall då vi via ett abstrakt grammatiskt re-
sonemang kan ta ställning i en språkvårds-
fråga. 1 det följande skall jag i korthet för-
söka visa att våra konstruktioner ovan i 
själva verket är helt förenliga med svensk 
grammatik. 

Låt oss för ett ögonblick betrakta de van-
liga reglerna för relativkonstruktionernas 
uppbyggnad i svenskan. De allra flesta av 
dessa konstruktioner anses bestå av ett sub-
stantiviskt huvudord kallat korrelat följt av 
en relativ bisats som innehåller ett relativ-
pronomen vilket syftar tillbaka på huvudor-
det (korrelatet). Sålunda är pojken respek-

tive flickan korrelat medan som/vilken anses 
vara relativpronomen i t. ex. pojken som!-
vilken jag såg och flickan som/vilken såg 

mig. Den form som anses vara relativprono-
men kan fylla olika satsdelsfunktioner i den 
bisats den inleder. Sålunda sägs som/vilken 
vara ackusativobjekt i pojken som/vilken jag 

såg, subjekt i flickan som/vilken såg mig. 
1 en mera djupgående språkanalys, som 

t. ex. i en generativ transformationsgram- 
matik, antas det vanligen att former som 
som och vilken ursprungligen är upprep-
ningar av korrelatet. Enligt detta synsätt 

skulle alltså våra konstruktioner ovan i en 
mera ursprunglig form vara pojken jag såg 
pojken och flickan flickan såg mig. Det 
substantiv som utvecklas till relativprono-
men måste alltså vara identiskt med det 
substantiv som är korrelat. Enligt transfor-
mationsgrammatiken utför sedan själva re-
lativiseringsprocessen eller transformationen 
två förändringar: först förvandlas det upp-
repade substantivet till ett relativt prono-
men (dvs, pojken och flickan i exemplen 
ovan blir till som eller vilken) och därefter 
flyttas detta pronomen fram till början av 
den sats det står i. Om pronomenet redan 
står i början av sin sats blir givetvis detta 
senare steg onödigt, som i exemplet flickan 
som/vilken såg mig. Den utveckling som lig-
ger bakom våra exempel kan alltså skisseras 
så här: pojken jag såg pojken blir till pojken 
jag såg som/vilken och därefter till pojken 
som/vilken jag såg, medan flickan flickan 
såg mig blir till flickan som/vilken såg mig; 
någon flyttning av som/vilken är ju här inte 
möjlig. 

1 våra exempel ovan står korrelatet 
omedelbart framför den sats som inleds av 
relativpronomenet, dvs, pojken och flickan 
följs omedelbart av den sats som inleds av 
som respektive vilken. Emellertid kan även 
kombinationen korrelat pius relativprono-
men stå på betydande avstånd från den sats 
som ursprungligen innehöll som eller vilken. 
Ett exempel på detta finner vi i Igår träf-
fade jag pojken som/vilken Eva sa att hon 
skulle bjuda ut. Här har satsen Eva sa skju-
tits in mellan pojken som/vilken och att hon 
skulle bjuda ut. Enligt transformations-
grammatiken och väl även många traditio-
nella grammatiker skulle denna menings ut-
veckling kunna skisseras så här: Igår träf-
fade jag pojken Eva sa att hon skulle bjuda 
ut pojken blir till Igår träffade jag pojken 
Eva sa att hon skulle bjuda ut som/vilken, 
vilket i sin tur utvecklas till Igår träffade 
jag pojken som/vilken Eva sa att hon skulle 
bjuda ut. Två mellanliggande satser finner 
vi i t. ex. Läste du boken som/vilken Maja 
sa att Erik trodde att du hade?, tre i jag 
har just läst en rapport som/vilken många 
språkvetare tror att de flesta kommer att 
hävda att framtiden kommer att utvisa att 
man kunde ha kastat direkt i papperskor- 
gen. Konstruktioner av denna typ, i vilka en 
satsdel antas ha flyttats ut ur sin ursprung-
liga sats uppåt vänster in i en överordnad 
sats, kallas vanligen satsflätor. Till satsflä- 
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torna hör, förutom de just nämnda relativ-
konstruktionerna, även frågekonstruktioner 
av typen Vem sa Eva att Pelle ansåg att jag 
borde träffa? och meningar i vilka s. k. to-
pikalisering (emfasframflyttning) har skett 
som i t. ex. Den mannen undrar jag (om 
Pelle vet) om han är pålitlig. 

1 relativexemplen ovan antas som respek-
tive vilken ursprungligen ha varit ackusativ-
objekt i den sats från vilka de flyttats. Men 
flyttning kan även ske då relativpronomenet 
ursprungligen är subjekt, adverbial eller 
predikatsfyllnad, som i t. ex. Där går pojken 
som/vilken Pelle sa retade honom (relativ-
pronomenet ursprungligen subjekt), Detta är 
ett hus som/vilket polisen tror (att) många 
brottslingar uppehåller sig i ( relativprono-
menet ursprungligen adverbial) och Pelle 
blev aldrig den odåga som/vilken många 
trodde (att) han skulle bli (relativpronome-
net ursprungligen predikatsfyllnad). 

Om vi jämför de tre sista exemplen sins-
emellan, finner vi en liten men betydelsefull 
skillnad mellan dem: konjunktionen att kan 
valfritt strykas eller lämnas kvar framför 
den sats som ursprungligen innehöll det 
substantiv som enligt vår teori blivit till re-
lativpronomen, utom då detta substantiv 
från början var subjekt i sin sats. 1 sådana 
fall måste konjunktionen att strykas. Det går 
alltså inte att säga *Där  går pojken som/vil-
ken Pelle sa att retode honom. (1-lär och i 
det följande markerar en asterisk en ogram-
matisk sats.) Flyttning av subjekt får alltså 
inte ske över satsinledande underordnande 
konjunktion: i svenskan såväl som i många 
andra språk gäller att satser inledda med 
underordnande konjunktion aldrig får sakna 
subjekt. Denna beskärning av möjligheterna 
till subjektsframflyttning spelar ingen roll då 
konjunktionen är det allmänt underord-
nande att, eftersom detta att så gott som 
alltid kan strykas. Men de flesta andra kon-
junktioner - som t. ex. det frågande om - 
får aldrig strykas. En teori som bildar rela-
tivpronomen genom utflyttning från satser 
måste då införa ett generellt förbud mot 
flyttning från bl. a. om-inledda satser för att 
förhindra att man bildar meningar som 
*Där  går flickan som/vilken Pelle undrade 
om tyckte om blåbär. 

Men det är inte bara satser som inleds 
med underordnande konjunktion som måste 
ha kvar sitt subjekt, utan alla satser som in-
leds med annat ord än subjektet. Vi kan så-
ledes inte heller säga t. ex. *Han läste en  

artikel som/vilken han visste vad innehöll 
(sista satsen inleds med vad) inte heller 
*Han  talade med en flicka som/vilken han 
glömt vem var (sista satsen inleds med 
vem), inte heller *De  sjöng en visa som/vil- 
ken jag glömt hur lät (sista satsen inleds 
med hur). 1 alla tre meningarna ovan får vi 
anta att som/vilken från början var subjekt 
i meningens sista sats och sedan regelvidrigt 
flyttats ut ur denna över satsinledande vad, 
vem och hur. 

Här kommer vi nu tillbaka till artikeins 
utgångspunkt. Det är just konstruktioner 
som de ovan som allt fler svensktalande an-
vänder - med en liten modifikation. Denna 
modifikation består ytligt sett i att man helt 
enkelt skjuter in ett subjekt i form av ett 
personligt pronomen i den sista satsen i me-
ningen och på så sätt får fram just den typ 
av mening som exemplifierades i början av 
artikeln: Han läste en artikel som han redan 
visste vad den innehöll och Han talade med 
en flicka som han glömt vem hon var. 

Som tidigare påpekats är det uppenbart 
att konstruktioner som dessa fyller ett prak-
tiskt behov i språket och att det därför finns 
all anledning att betrakta dem som 'riktig 
svenska'. Men det är också ett rimligt krav 
att förändringar i språket, i den mån vi kan 
styra dem, skall ske i enlighet med befintliga 
grammatiska regler och principer, och det 
kan hävdas att de konstruktioner vi här för-
ordar bör motarbetas på rent grammatiska 
grunder. Att acceptera konstruktioner i 
vilka ett personligt pronomen helt enkelt 
'skjutits in' strider mot det gängse synsättet 
på sådana pronomen. Det finns goda skäl 
att anta att personliga pronomen ersätter 
'underliggande' substantiv eller substantivis-
ka uttryck, som t. ex. i När Pelle/den gamle 
mannen kom in, såg jag att han var sjuk, 
vilket ju föredras framför När Pelle/den 
gamle mannen kom in, såg jag att Pelle/den 
gamle mannen var sjuk. Pronominalisering 
är alltså ett sätt att undvika upprepning, 
och under varje personligt pronomen ligger 
i själva verket ett substantiv eller substanti-
viskt uttryck (eller, i vissa fall, något annat 
element som t. ex. en hel sats eller predi-
katsdelen i en sats). 

Men i Han läste en artikel som han redan 
visste vad den innehöll och Han talade med 
en flicka som han glömt vem hon var kan vi 
ju inte gärna hävda att den och hon ersätter 
substantiven artikel och flicka ty, om vi ac-
cepterar den tidigare relaterade synen på 
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relativbildning, har ju dessa substantiv re-
dan 'gått åt' vid bildandet av relativprono-
menet som och flyttats ut ur sin ursprung-
liga sats. Det skulle alltså inte finnas kvar 
några substantiv att bilda personliga prono-
men från. Om vi godtar den gängse upp-
fattningen av relativbildning, är denna kri-
tik fullt berättigad: den och hon i mening-
arna ovan måste betraktas som något slags 
'inskott' och konstruktionerna ifråga bör av-
visas som ogrammatiska. 

För den som på grammatiska grunder vill 
försvara dessa och liknande bildningar, 
återstår nu två utvägar. Man kan antingen 
hävda att personliga pronomen ej bör be-
traktas som härledda ur ursprungliga sub-
stantiv eller också försöka visa att relativ-
bildning inte nödvändigtvis behöver inne-
bära flyttning av ett upprepat substantiv el-
ler substantivuttryck. jag skall i det följande 
välja den senare utvägen och argumentera 
för att en åtskillnad göres mellan som och 
vilken såtillvida att som betraktas som en 
relativ partikel vilken alltid är närvarande 
vid relativbildning och ej kräver flyttning av 
något substantiv, medan vilken och dess av-
ledningar är pronomen i ordets bokstavliga 
bemärkelse, dvs, ord som 'står för' ett bak-
omliggande substantiv. 

1 den syn på relativbildningen som jag 
här skall skissera (och som bygger på ett be-
tydligt utförligare förslag i Bresnan 1970) är 
alla bisatser från början (i djupstrukturen) 
försedda med bisatsmarkör, av vilka som är 
den som markerar relativa bisatser. 1 den 
senare utvecklingen kan vi välja mellan att 
relativpronominalisera och flytta fram till 
som ett substantiv som är identiskt med kor-
relatet, i vilket fall vi får vilken, och att inte 
flytta fram något substantiv, i vilket fall 
som förblir som. Vid framflyttningen av 
vilken ställs detta först före som, varpå som 
stryks. Två exempel: Känner du mannen 
som vi träffade mannen blir till Känner du 
mannen som vi träffade vilken vilket blir till 
Känner du mannen vilken som vi träffade, 
och slutligen Känner du mannen vilken vi 
träffade?; med bibehållet som: Vi träffade 
pojken som du undrade om pojken skulle 
komma blir till Vi träffade pojken som du 
undrade om han skulle komma med om-
vandling av det sista pojken till ett person-
ligt pronomen. 

Det kan för övrigt påpekas att den sam-
manställning av relativpronomen och föl-
jande relativpartikel (vilken + som) som  

postulerats som ett mellanliggande led i re-
sonemanget ovan inte är ovanliga vare sig i 
äldre eller modern svenska. Således skriver 
t. ex. Olaus Petri 'tesse ... bodhordhen, 
huilken som inneholla huru menniskian skal 
holla sigh emoot sin nästa'. Likaså måste det 
vad som som förekommer i moderna svenska 
meningar av typen jag skall studera vad 
som sagts i denna fråga vara en kombination 
av relativt vad och ett följande som. 

Den första anledningen till att jag vill 
förespråka den ovan presenterade analysen 
av som är givetvis att den löser problemen 
med uttryck som en artikel som han redan 
visste vad den innehöll, en flicka som han 
glömt vad hon hette. Som vi redan sett an-
tas dylika konstruktioner komma från en ar-
tikel som han redan visste vad artikeln in-
nehöll, en flicka som han glömt vad flickan 
hette genom pronominalisering av den 
andra instansen av artikeln och flickan. 
Problemet med 'inskottet' är alltså löst. Vad 
finns det för ytterligare stöd för förslaget 
ovan? Till en början kan vi lägga märke till 
att endast som och inte vilken tycks före-
komma i konstruktioner som flickan som jag 
glömt vad hon hette och liknande. Detta är 
ju just vad vi skulle kunna vänta om vår 
teori är riktig: vilken kan inte uppträda här, 
eftersom det substantiv som skulle utgjort 
bas för vilken i stället blivit till ett person-
ligt pronomen och kvarstår i sin ursprung-
liga sats. Likaså tycks t. ex. en flicka som jag 
glömt var hennes föräldrar bor föredras 
framför en flicka vars föräldrar jag glömt 
var dom bor, i den mån man inte förkastar 
båda. 

För det andra skulle vi här få en förkla-
ring till det ofta påpekade faktum att som 
inte kan styras av en preposition: vore som 
ett pronomen borde prepositionsstyrning 
vara fullt möjlig som it. ex. på vilken, i vad, 
etc. Å andra sidan kan vi inte hänföra som 
till konjunktionerna, vilket ofta gjorts, ef-
tersom det ju inte finns någon annan kon-
junktion som fordrar korrelat. Jag har i det 
föregående kallat som en relativ partikel. 
Riktigare vore förmodligen att inbegripa så-
väl de underordnande konjunktionerna som 
som i en större klass av bisatsinledande ele-
ment, dvs, vad transformationsgrammatiker-
na kallat complementizers. Detta är också 
vad Bresnan föreslår. 

Vårt resonemang ovan gör det möjligt att 
redogöra för strukturen hos meningar med 
'inbäddade' frågebisatser av typen en artikel 
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som han redan visste vad den innehöll. Det 
återstår nu att förklara vad som händer med 
det upprepade substantivet i mera 'normala' 
som-konstruktioner av typen Jag känner 
flickan som bor där, Jag har löst boken som 
du inte gillade, Där ligger huset som guiden 
sa att Zola bodde i, Igår såg vi djuret som 
tidningen påstod var utdött. Dessa skulle 
enligt vårt förslag vara härledda ur Jag 
känner flickan som flickan bor där, Jag har 
läst boken som du gillade inte boken, Där 
ligger huset som guiden sa att Zola bodde i 
huset, Igår såg vi djuret som tidningen på-
stod att djuret var utdött. 1 dessa fall har 
det upprepade substantivet helt enkelt stru-
kits. Mitt förslag är alltså att strykning av 
det substantiv som är identiskt med korrela-
tet är regel i sådana konstruktioner som 
behåller som; det är endast i konstruktioner 
med 'inbäddad' frågebisats av den tidigare 
diskuterade typen som detta substantiv be-
hålls i form av ett personligt pronomen. 
Konstruktioner med som är alltså inte sats-
flätor, medan konstruktioner med vilken är 
det, 

Vi kan alltså säga att det finns två olika 
strategier för relativbildning i svenskan, men 
att utgångspunkten för dessa båda sätt att 
relativisera ändå alltid är densamma, nämli-
gen en konstruktion där den relativa parti-
keln som redan från början är närvarande. 
Förutom av dessa båda regler styrs relativ-
bildningen av ett villkor för hur välformade 
satser får se ut: subjekt får ej saknas i sats 
som inleds med annat ord än subjektet. 
Detta villkor är inte något vi lägger till just 
för relativsatsernas skull. Den behövs ändå 
för att utesluta meningar som t. ex. *Vem  
ville Pelle att skulle gå? och *Pelle överta-
lade Lisa att skulle komma. 

Inte heller den strykning av det uppre-
pade substantivet som diskuteras ovan faller 
utanför ramen av de regler som ändå behövs 
i svenskans grammatik. Vad som sker här är 
att ett av två substantiv med samma syft-
ning stryks: detta är precis samma sak som 
inträffar vid s. k. Lika-NP-strykning (dvs. 
en strykning av det ena av två identiska 
substantiv eller den ena av två identiska 
substantivfraser) som antas ha ägt rum då 
t. ex. Pelle vill gå och Pelle övertalade Maja 
att bekänna utvecklas från underliggande 
Pelle vill att Pelle skall gå och Pelle över-
talade Maja att Maja skulle bekänna. 

Som avslutning kan det tilläggas att det 
tycks vara regel snarare än undantag att  

språk håller sig med fler än ett sätt att rela-
tivisera, och att många*  alternerar just mel-
lan en konstruktion i vilken ett upprepat 
nomen i pronomenform behålls i sin ur-
sprungliga sats och en annan i vilket det 
upprepade nomenet stryks. 

*Keenan  (1972) ger som exempel på sådana 
språk hebreiska, persiska, malajiska och ba-
tak. 
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Litteratur 
Erik Wellander, Riktig svenska. Fjärde om-
arbetade upplagan. Stockholm 1973. Ca-
pris inkl. moms 59: 

Det finns rätt många handböcker i kons-
ten att skriva svenska men det finns bara 
en som verkligen är spridd bland många 
olika kategorier av skribenter. Det är Erik 
Wellanders Riktig svenska som kom ut 
första gången år 1939. 1 år har Riktig 
svenska kommit i en ny upplaga, om-
arbetad och grundligt omredigerad till 
ett mer hanterligt handboksformat. Själ-
va huvuddelarna är desamma som i de ti-
digare upplagorna, även om rubrikerna 
någon gång är ändrade. En utförlig inne-
hållsförteckning, ett sakregister, ett ord-
register och ny överskådlig typografi gör 
boken lätt att hitta i. 

Riktig svenska är alltså omarbetad men 
det innebär inte att dess många läsare 
inte skulle känna igen sig i den nya 
upplagan. Wellander säger själv i sitt 
förord: 

"Grundsynen på språk och språkutveck-
ung har förblivit oförändrad, men på 
enskildheterna har mycket jämkats." 
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Alltjämt präglas boken av det goda hti-
möret, tankeredan och klarheten. Det 
mesta av den resonerande texten finns 
kvar, det är framför allt i de omfattan-
de exempelsamlingarna som strykningar 
har gjorts. 

Men boken innehåller också nya syn-
punkter och ståndpunkter. Till exempel 
kan nämnas att Wellander lugnt noterar: 
"Numera är skriftspråkets särskilda plu-
ralformer slopade i svenskan, efter lång-
varig debatt." Han talar vidare om den 
korta passivformen hörs, trycks och kon-
staterar att den även i vårdad sakprosa 
börjar undantränga höres, tryckes. Ordet 
fel i attributiv användning anges nu vara 
vanligt, och författaren varnar inte längre 
för konstruktioner som fel person o. d. 1 
det avsnitt där frågan om bruket av ge-
nusbestämda pronomen behandlas - allt-
så användningen av uttryck som han eller 
hon - har Wellander också jämkat sin 
ståndpunkt. 1 de tidigare upplagorna av 
Riktig svenska angavs att han vanligen 
används "i överensstämmelse med bruket 
att låta maskulina substantiv ... gälla för 
båda könen". Även i den nya upplagan 
anges att detta varit bruket sedan urmin-
nes tider, men Wellander visar också hur 
sakpronomet den på senare tid har blivit 
ganska vanligt i sakprosa i fråga om 
personer. Detta den har då inte alls den 
nedsättande eller föraktliga bibetydelse 
som det har i uttryck av typen Se på den! 
och liknande. Det vore en verklig vinst 
för språket om man i de otaliga fall där 
det Står han/hon eller han respektive hon 
kunde genomföra det lilla korta den. Så 
långt som till att rekommendera den om 
person går dock inte Erik Wellander. 

1 en annan fråga som hör till de mest 
lidelsefullt diskuterade går Wellander 
längre än man kanske hade väntat. Det 
gäller frågan om de, dem och dom i skrift-
språk. Wellander menar att eftersom 
många inom "den yngre generationen" up-
penbarligen inte tycks kunna välja rätt 
mellan de och dem, så borde man kanske 
föredra dom som enhetsform även i sak-
prosa. Det är dock inte alldeles klart om 
författaren menar att alla lika gärna 
kan skriva dom överallt eller att bara de 
som inte klarar att skilja de och dem 
kanske borde få skriva dom. 

Som trägen iakttagare och exempelsam-
lare noterar Wellander de språkliga för- 

ändringarna. Och när han finner att en 
viss användning har slagit igenom, håller 
han inte fast vid det tidigare bruket även 
om han personligen kanske hade föredra-
git det. 

Någon enstaka gång innehåller Riktig 
svenska en smula ålderdomliga påståen-
den, t. ex. att substantiv som slutar på -n 
(eller i skrift -nd) i talspråk "merendels" 
inte har någon bestämd ändelse. Ex.: 
Hund vid grind bet henne i hand. Denna 
utsaga strider dock mot det som i början 
av boken sägs i det nyskrivna stora avsnit-
tet om taispråkets och skriftspråkets öm-
sesidiga inverkan på varandra. 

Men långt viktigare än sådana små 
motsägelser är det faktum att Riktig 
svenska innehåller många resonemang, 
analyser och iakttagelser i fråga om språk-
bruket som man knappast finner någon 
annanstans. Som exempel kan nämnas 
behandlingen av satsflätan, där det f. ö. 
inte har ansetts nödvändigt med några 
större omarbetningar. Redan i de tidiga-
re upplagorna fanns exempel på rent tal-
språkliga konstruktioner som Det var en 
tandläkare N. som Sven påstod att vi var 
släkt med hans fru. Ett litet men viktigt 
tillägg har gjorts, på tal om konstruktio-
nen Chefen vet man var man har. Wel-
lander betonar att ordet Chefen här inte 
bör uppfattas som utbrutet ur satsen var 
man har utan det är, säger han, "i själva 
verket utgångspunkt för meningens ut-
saga, som sedan tar form enligt en mer 
eller mindre djärv syntax". 

Antalet exempel har som sagts in-
skränkts i den nya upplagan men läsaren 
får ändå många tillfällen att le åt slåen- 
de misslyckad formuleringskonst 	som 
Wellander ju är en sådan mästare i att 
finna prov på. Han varnar t. ex. för bru-
ket av oförenliga bilder med hjälp av 
"Pjäsen om Norrbotten" var en bomb 
som blev en het potatis. 

Självfallet innehåller även denna nya 
förkortade upplaga en mängd upplys-
ningar och diskussioner som inte har be-
rörts här. Och man kan bara konstatera 
att Riktig svenska håller sin ställning 
som central uppslagsbok för den som vill 
veta mer om språket i användning. 

Margareta Westman 
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iTE AY 
S\JE 

innehåller ca 30 000 uppslagsord 
bygger på tionde upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista (1973) 
ger många av de dagsfärska orden 
ger rikligt med förklaringar och uttryck 
tar upp alla viktiga böjningsformer och för 
åtskilliga ord även uttalet 
har lättläst typografi 
är avsedd som en handbok för varje elev i 
grundskola och gymnasieskola 

Skolord lista 356 s. f-pris 17:50 + moms, ca-pris 31:—
(best.nr 23281 -5) 

ESSELTE STUDIUM 
O' 112 85 STOCKHOLM V 08/5206 60 

20 


