
e

It 
Tidskrift utgiven av J'Tämnden för svensk språkvård nr 2 1974 

21974 
INNEHÅLL 

3 Carl Ivar Ståhle, Språkvård och språkvårdsnormer 

10 Nytt i nämndens skriftserie 

11 0 levi Korhonen, Den samiska språkvårdens problem 

19 Litteratur 



Nämnden stiftades 1944 och har till uppgift att följa det svenska språkets 

för svensk 
utveckling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. 

Nämnden skall tillika söka åvägabringa nordiskt samarbete på 

språkvård språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska 

språkgemenskapen. 

Ordfo•rande i nämnden är professor Carl Ivar Ståhle, vice ordförande 

professorerna Ture Johannisson och Gun Widmark, sekreterare 

professor Bertil Molde. 1 nämndens arbetsutskott ingår utom ord-

föranden och sekreteraren professorerna Gösta Bergman, Karl-Hampus 

Dahlstedt, Erik Wellander, Elias Wessén och Gun Widmark samt 

rektor Rolf Hillman. 

Institutet 	leder de forskningar och undersökningar som nämnden tar initativ 

för svensk 	
till bedriver upplysningsverksamhet i språkvårdsfrågor och står 

kostnadsfritt statliga och kommunala myndigheter och institutioner, 

språkvård 	privata företag och enskilda personer till tjänst med råd rörande 

språkriktighet och språkvård. Genom institutets försorg redigeras 

nämndens skriftserie, f. n. omfattande 49 nummer, och nämndens 

ordboksserie, hittills innehållande en dansk-svensk ordbok, en kort 

etymologisk ordbok och en svensk handordbok. 

REDAKTöR: Bertil Molde 	ANSV. un.: Carl Ivar Ståhle 

REDAKTION OCH EXPEDITION: Institutet för svensk språkvård, 

Box 2056, 103 12 Stockholm 2, telefon 08/20 57 95, 10 20 06 

POSTGIRO: 19 74 75-7 (Nämnden för svensk språkvård Stockholm C) 

PRENUMERATION: 14 kr. för helår (4 nummer) vid prenumeration hos 

nämnden och 18 kr. vid prenumeration genom bokhandeln. 

Esselte Studium 

Stockholm 1974. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner 



Språkvård och språk-
vårdsnormer 
Av Carl Ivar Ståhle 

Föredrag vid Nämndens för svensk 
språkvård årsmöte den 1 april 1974. 

1 en uppsats "Språkvårdens argument" 
(1965. omtryckt och något omarbetad se-
nast 1971) har Ulf Teleman gjort en gene-
ralmönstring av principer som åberopats 
under 1900-talets språkdebatt och praktiska 
språkvårdsarhete. Det är en brokig sam-
ung normer, delvis oförenliga, som presen-
teras ordnade efter graden av objektivitet 
med "svenskans struktur bör bevaras" som 
nr 1 och "lånord som ger enhet med s. k. 
främmande språk bör gynnas" som nr 13 
- däremellan normer som "korta uttryck 
bör gynnas", "tydliga uttryck bör gynnas", 
"tal och skrift bör närmas till varandra", 
"tal och skrift bör hållas isär" etc. Intrycket 
av förvirring är eftersträvat och uppnått - 
Teleman vill belysa, att "så länge inte öns-
kemålen i fråga om språket är fixerade och 
angelägenhetsgraderade, låter sig . . . de 
flesta uttryckssätt försvaras på ett eller an-
nat sätt, och det kan lätt bli så att den ene 
språkvårdarens argument och rekonsmen-
dationer slår ihjäl den andres", och han 
vill ge utgångspunkter för en allsidig de-
batt om språkvårdens grundsatser och 
mål. 

Ser man historiskt på språkvårdsnormer-
na och de tillfällen då de har uttalats låter 
sig nog motsägelserna ofta upplösas. Några 
exempel. När Leopold 1801 gav riktlinjer 
för svensk stavning räknade han bara med 
två normer, Regeln och Bruket, och på 
frågan "hvilken bör, i fall af stridighet, vika 
för den andra?" svarar han "utan tvifvel 
Regeln, så snart den först upptäckes sedan 
Bruket redan stadgat sig. På samma sätt 
måste den äfven, fastän förut känd, gifva 
vika, då dess lag blifvit länge försummad". 
Den fläkt av historiskt synsätt man känner 
i sista satsen är inte stark, och för Leopold 
hade det svenska språket nått en sådan od-
ling att man för framtiden knappast behöv-
de räkna med några förändringar: "Man 
skall troligen aldrig upphöra att säga. 
vettenskap: man bör då äfven skrifva på 
samma sätt. Man skall säga begär att veta, 
men knappt någonsin ... vetgirighet. Vett- 

girighet, så har det allmänna talet tillskapat 
detta ljud ...... När Adolf Noreen ett 
knappt århundrade senare gav normer för 
språkriktighet (nu med större räckvidd än 
stavning) korn "bruket" på nionde och 
sista plats, efter regelbundenhet, tydlighet 
etc, etc, 	enligt hans rationella stånd- 
punkt bör bruket vara underordnat varje 
norm som tar sikte på språkets funktions-
duglighet som meddelelsemedel. Mellan 
Leopold och Noreen låg ett händelserikt 
sekels förvandling av språk, språkvetenskap 
och språksyn, med bl. a. ornladdning av or-
det bruk, för Leopold främst "det goda 
bruket", odlat av en litterärt och språkligt 
bildad allmänhet, för Noreen framför allt 
det språkbruk som den av honom bekäm-
pade "naturhistoriska" skolan gav makt och 
rätt med stöd av enkel majoritet, oavsett 
språkliga kvaliteter. 

På annat sätt tidsbetingad är normen 
"överensstämmelse med danska och norska". 
Kravet restes först under skandinavismen 
(rättstavningsmötet 1869) och förnyades 
under andra världskrigets hot mot de nor-
diska ländernas politiska och kulturella fri-
het. Men tystnaden under mellantiden var 
hälsans, inte likgiltighetens; i det livliga 
kulturutbytet mellan de nordiska länderna 
under decennierna kring sekelskiftet var det 
naturligt att man lärde sig att förstå sina 
närmaste nordiska språkfränder under 
självklar respekt för varandras integritet. 
Det bästa vore väl att återuppnå det till-
ståndet, men som det nu är får vi kon-
centrera oss på att hindra att språken glider 
isär. 

Telemans mönstring har ännu inte inspire-
rat till något försök till detaljerad general-
plan för språkvården, men diskussionen har 
gått vidare och belyst delproblem. Särskilt 
kan nämnas några föredrag vid språkvårds-
symposiet i Uppsala 1967, publicerade 
samma år under titeln "Språk, språkvård 
och kornnsunikation". Telernan hade givit 
den Noreenska ändarnålsenlighetsprincipen 
hög rang 	de fyra normer som han sät- 
ter först är praktiskt taget identiska med 
Noreens 	och här nyanserar han dem i 
den nyare språkvetenskapens belysning; 
man kan t. ex. jämföra Noreens förkastande 
av all onödig barlast med den nutida språk-
forskningens framhävande av abundansen, 
att själva överflödet av språkliga informa-
tionsmedel ger kommunikationen breda sä- 
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kerhetsmarginaler och minskar störningar-
nas betydelse. Mot Noreens svit av deklara-
tioner, "Oriktigt är ..,", "Sämre är . . 
står Telemans sammanfattning: "vårt reso-
nemang utifrån ändamålsenlighetsprincipen 
har knappast lett oss fram till en uppsätt-
ning fasta regler för hur språkliga uttrycks-
sätt ska bedömas". Ökad kunskap om språ-
ket har inte lett till ett rigorösare normsy-
stem, snarare tvärtom. 

Viktig är också KarI-Hampus Dahlstedts 
redovisning av normer som beror på värde-
ringar av kulturella och sociala samhörig-
heter, i Dahlstedts terminologi nationalism, 
nordism, internationalism, traditionalism, 
demokratism 	alltså utomspråkliga vär- 
deringar, sådana som i Telemans katalog 
hör hemma i den senare, subjektiva delen. 
Den mynnar ut i en hög värdering av "de-
mokratismen", som bl. a. innebär att "språ-
ket inte bör göras krångligare och mer svår-
manövrerat än som är nödvändigt för att 
det skall fylla sina uppgifter" och som kän-
netecknas av "frihet gentemot auktoritär 
och kommersiell likriktning" liksom av tole-
rans: "den bör eftersträva ett öppet språk, 
som varken stänger inåt mellan olika sam-
hällsgrupper eller utåt mot andra språk 
och folk". 

Sture Allén behandlar den centrala frå-
gan om fo.hållandet mellan tal och skrift. 
Han rekommenderar att bibehålla skrift-
bilden som riktpunkt, dvs, att i princip 
ltmna stavning och ordböjning orörd och 
att här så långt som möjligt anpassa talet 
till skriften; på den syntaktiska nivån har 
däremot skriftspråket mycket att vinna ge-
nom att tillägna sig talets enkelhet och le-
dighet. 

Av senare språkvårdsinlägg kan särskilt 
nämnas Bertil Moldes "Språkvården och 
språket" (Språkvård 4/1971). Han fram-
håller vikten av att också inom språkvår-
den skilja mellan språksystem. "langue", 
och språkanvändning, "parole" - de fles-
ta normer är formulerade med språksyste-
met i blickpunkten, medan den praktiska 
språkvård som är nämndens viktigaste upp-
gift har att utgå från "parole". Jag tycker 
distinktionen är viktig. Esaias Tegnér d. y. 
formulerade på sin tid slagordet "bäst är 
vad som lättast givet lättast förstås". Sett 
ur synpunkten "langue" innebär det "bäst 
är det uttryck som är så organiskt placerat 
i språksystemet och så välbyggt att avsän-
daren lätt hittar det, att det rör sig obesvä- 

rat i kommunikationskedjan och oskatt, 
fullvärdigt och osökt når mottagaren". Så 
uppfattas det av t. ex. Teleman. Sedd ur 
synpunkten "parole" är däremot normen 

som särskilt Wessén framhållit (med 
utgångspunkt i Wundts syn på språket som 
energeia 'verksamhet') 	ganska tvivelak- 
tig. Bättre vore "vad som trognast givet 
lättast förstås", dvs, att sändaren bland 
språkets alla tillgångar, lättillgängliga el-
ler inte, väljer vad som trognast, tydligast 
och utan åthävor återger vad han vill ut-
trycka och som samtidigt passar mottaga-
rens språkliga uppfattningsfön-någa så bra 
som möjligt. Båda bedömningarna är sän-
darens, det är han som har mödan, och på 
den mödan beror i längden också språkets 
kvalitet och rikedom, eftersom ett levande 
språksystem väl knappast är mer än jämnt 
så mycket som tas i bruk. Jag återkommer 
till frågan. 

Gun Widmarks viktiga skrift "Om uttal 
och uttaisnormering" (1972) gäller värde-
ring av alternativa uttal av enskilda ord 
(typ konf ereos: konferangs), inte av språk-
ljud. Hon bygger på en undersökning av 
Uppsalastuclenters uttaisvanor (1964 och 
senare), jämförda med Lyttkens och Wulffs 
uppgifter om uttal av samma ord 1889 och 
1911 och språknämndens uttalsordlistor 
1950 och 1965. Hon vill komma åt vad 
som i de enskilda fallen ligger bakom de 
omedvetna förskjutningar som hon kallar 
"spontana normeringar" och vad kunska-
pen om den saken kan betyda för den med-
vetna normeringen, dvs. språkvården. Nytt 
är att en undersökning i enkätform av det 
faktiska språkbruket läggs till grund för 
diskussionen 	vad gäller normerna håller 
hon fast vid så pålitliga värderingar som 
överensstämmelse med svensk språkstruktur 
som ledande bland de inomspråkliga, och 
demokratism bland de utomspråkliga; hon 
tycks också vilja tillmäta majoritetsprinci-
pen ganska stor betydelse. 1 en recension 
av hennes arbete (1973) har Claes Witting 
på grundval av hennes överväganden byggt 
ut ett normsystem på nio principer (för 
vidlyftigt att referera här), var och en 
poängsatt med värdena 5, 10 el. 15 ("bäst 
företrädande svenskt uttal" 15, "skriften-
ligt uttal" 10 etc.). Denna fasta uppsätt-
ning av inbördes värderade principer be-
traktar han visserligen som en försöksmo-
dell men hoppas att förslaget skall befordra 



arbetet på en mer medveten, officiell ut-
taisnormering. Liksom Gun \Vidinarks en-
kät får modellen ses som en illustration till 
samhällsvctenskapernas allt större inflytan-
de på den tillämpade lingvistiken. Person-
ligen vill jag förklara att lika mycket som 
jag uppskattar den faktiska kunskap om 
språktillstånclet som Gun Widmarks enkät 
ger, lika tveksam är jag om resultatet av 
utvärderingar som bygger på godtyckligt 
valda siffervärden - det blir en skenbar 
exakthet, och därför farlig. 

Om jag nu skall försöka ge en egen syn på 
den rika normfloran, så vill jag se den un-
der en enda aspekt, språkets roll som kom-
munikationsmedel, temat för symposiet 
1967. Termen kommunikation är inte så 
rolig, den strider mot normerna svenskbet, 
korthet och skönhet, men den är tydlig och 
fyller sin funktion. Aspekten kan delas upp 
i underaspekter, motiverade av frågorna 
"mellan vilka sker kommunikationen?" och 
"i vilka riktningar?" Viktigast är självfal-
let den ömsesidiga kommunikationen mel-
lan de medlemmar av det nuvarande svens-
ka samhället, som har svenska till moders-
mål (de som har lapska eller finska eller 
olika invandrarspråk kan jag inte ta upp 
här), och sambandet med de finländare 
som har svenska till modersmål, en viktig 
del av den svenska språk- och kulturgemen-
skapen. Helt knuten till svenska språket - 
skriftspråket 	är också kommunikationen 
mcd gångna generationer, fastän vi här är 
enbart mottagare. Vi kommer också att till-
höra de gångna, och om vi då får några 
mottagare beror inte bara på vad vi säger 
utan också på de komnmandes språkvårds-
principer. Klipper de av kommunikationen 
för att bara lyssna på samtiden är det deras 
sak, men blockerar vi nu linjen bakåt gör 
vi det också för deras räkning - hur gärna 
de än skulle vilja ha den kommunikations-
linjen ostörd kommer de inte längre än till 
oss. Nästa grad är den nordiska språkge-
menskapen, att försöka göra kommunika-
tionen mellan främst danskar, norrmän och 
svenskar så störningsfri som möjligt, alltse-
dan Nämndens tillkomst för 30 år sedan en 
huvuduppgift för svensk språkvård. Nästa 
steg, som aldrig bör avlägsna från nordis-
men, är att underlätta kommunikationer 
med främmande folk genom att styra främst 
ordförrådet i internationell riktning och 
därmed göra det lättare för svenskar att 

lära sig främmande språk och för utlän-
ningar att lära sig svenska och främst för 
fackfolk att förstå varandra. 

När det gäller den språkliga kommunika-
tionen mellan nu levande svensktalande är 
den viktigaste normen lätt vald; man kan 
med Leopold förklara: utan tvivel bruket. 
Det teckensystem som är innött och själv-
klart för alla eller nästan alla språkgemen-
skapens medlemmar är givetvis också det 
för kommunikationen ändamålsenligaste; 
ett ingrepp i ett fast bruk innebär att 
den för kortare eller längre tid blir försäm-
rad - det är i regel det enda nian säkert 
kan förutse (jfr stavningsrcformnen 1906). 
Rationalisten Noreen ansåg visserligen att 
det regelmässigare gådde (imperf.) och det 
tydligare bcrger (PI.)  principiellt var över-
lägsna brukets gick och berg, men han an-
vände inte själv dessa former, säkert i med-
vetande can att störningarna skulle ha bli-
vit katastrofla. Han menar också att de 
bör användas först "om och när de lättare 
förstodes", men då har ju redan ett nytt 
bruk kommit vid sidan av det gamla, och 
i valet mellan två bruk föredrar ju t. o. m. 
Leopold det systemenligare. Minst lika ut-
siktslöst torde det vara att i nordismens 
namn bryta upp ett fast svenskt bruk 
till förslaget om ett gemensamt nordiskt 
alfabet har samtliga nordiska språknämnder 
ställt sig kallsinniga, och de har säkert, åt-
mninstone vad gäller det egna språkets in-
tegritet, breda opinioner bakom sig. 

Så länge bruket ligger fast är alltså frå-
gan om en normernas hierarki ganska lik-
giltig. Alen det betyder inte att språkvår-
darna behöver vara sysslolösa. Som Bertil 
?vlolde erfarit och sagt är det just språkut-
övarnas behov att anpassa sitt eget språk-
utövande, parole, efter det allmänt godtag-
na bruket, langue, för att därmed få kän-
na säkerhet med sitt eget språk, som tar 
den ojämförligt största delen av språkvårds-
institutets arbetstid i anspråk. Här finns 
också en viktig förebyggande uppgift, att 
genom upplysning hindra att nyheter som 
man bedömer som sämre, sprider sig och 
skapar den gärna kommunikationsstörande 
situationen att bruk står mot bruk - Erik 
\Vellander har här haft en enorm betydelse. 
Men den delen av språkvården kan jag inte 
här gå in på, utan vill bara peka på fall, 
då språkvårdaren med gott samvete bör 
kunna motarheta bruket. Det är när detta 



är rent negativt, när språket har försum-
mat att utnyttja sina egna tillgångar, när 
en nyhet bara är en funktion av språkstruk-
turen utan att äventyra något av det ärvda, 
när språket blir rikare utan att bryta någon 
tradition. För nte så länge sedan ansågs 
den förträffliga singularen en förälder orik-
tig, och alltjämt anses det fel att använda 
den utmärkta norrländska och finländska 
infinitiven inåsta, som verkligen behövs och 
inte gör den minsta skada. Hur skall språk-
vårdaren ställa sig? Det vore nog orätt mot 
den som söker hjälp och bara vill vara på 
den säkra sidan att råda honom att för- 
domsfritt gå emot bruket 	att försöka 
värva rädda, halvhjärtade och fumliga 
kämpar är inte mycket värt. Men samti-
digt som man ger besked om bruket kan 
man tala om hur det kan förbättras och så 
förbereda att inodigare och skickligare 
pionjärer möts av tolerans och upprnunt-
ran - man kan försöka få spontan och 
medveten normering att sanwerka för ett 
funktionellare bruk. 

Till frågan om språkvård och språkan-
vändning hör också de viktiga komnsunika-
tionsprohlem som är knutna till gruppsprå-
ken eller subspråken, alltså fackspråk, re-
ligiösa och politiska gruppers språk, kåk-
fararsnack osv. i det oändliga. De har en 
viktig uppgift, tjänar inte bara samman-
hållningen inom gruppen utan också yrkes-
verksamhetens effektivitet, idégemenska-
pens utveckling etc. De kan också ge indi-
viden möjligheter att artikulera sig språk-
ligt på ett sätt som han inte skulle våga i 
ett större sammanhang (belyst i Maktsprå-
ket, Pockettidningen R, 1973) - faran är att 
man låser sig i gruppspråket och med hjälp 
av det avskärmar sig från samhället i övrigt 
(belyst av Ulla Bondeson i en undersökning 
"Argot och kriminalisering", 1972). Sam-
hållet är fullt av språkbarriärer av alla 
slag, bl. a. orsakade av att den språkliga 
självtillräckligheten inte bara kan vara en 
skydds- och aggressionsattityd utan också, 
vid den motsatta sociala polen, en nsanda-
rinattityd, som då expertis och myndigheter 
vänder sig till en allmänhet som har rätt 
att veta resultat av utredningar och inne-
börd av lagar och förordningar (helst re-
dan på förslagsstadiet) utan att sändaren 
bemödat sig om ett språk som når mottaga- 
ren klart och direkt. Det är 	som Bertil 
Molde framhåller - enklast att företräda-
ren för den mindre, fackkunniga gruppen 

tar hänsyn till den större, språkligt oerfar-
nare; självfallet måste man också kräva en 
viss språklig ansträngning från mottagarens 
sida, men den måste ligga inom hans för-
rnåga, så att kommunikationen fungerar. 
Genom samarbete mellan statsnsakterna och 
Språknämnden har här gjorts en förträfflig 
början med "Språket i lagar och andra för-
fattningar", men mycket återstår, närmast 
att försöka hjälpa psykologer, medicinare, 
sociologer etc, att tala begripligt till dem 
som deras verksamhet angår. 

Så länge bruket är enväldigt är språk-
vårdarens roll ungefär densamma som lä-
rarens: att ge besked oni bruket och råd 
om dess mångskiftancle användningar. Men 
i två situationer måste andra normer träda 
till och prövas: då inget bruk finns, och då 
bruk står mot bruk. 

Det första fallet, då nya företeelser och 
föreställningar behöver språklig form, är 
teoretiskt det enklaste - här behöver man 
bara se framåt och åt sidorna eftersonm tra-
ditionahismen inte ställer några krav. Här 
råder nog i stort sett enighet om att for-
men "överensstämmelse med svensk språk-
byggnad" är den viktigaste. Av ett nytt ord 
begär man i första hand att det osökt låter 
sig stavas, uttalas och böjas efter svenska 
mönster och smidigt följer med i ordbild-
ningslärans och syntaxens turer. Är det inte 
lämpat för kommunikation svenskar emel-
lan så hjälper det inte stort med nordiska 
eller internationella meriter. Principen gyn-
nar naturligtvis svenskt språkmaterial men 
är inte identisk med nationalism eller pu-
rism. Om ett viktigt främmande språk re-
dan har ett tecken för det nya begreppet 
och det tecknet osökt kan fogas in i det 
svenska språksystemet kan man göra en 
vinst genom att ta det: vi utökar vårt 
teckenförråd utan att skada det gamla 
(t. ex. genom att belasta en svensk ord-
stans med en ny funktion) och vi under-
lättar kommunikationen med medlemmar-
na av den andra språkgemenskapen utan 
men för vår egen. Orden hand och fot är 
inte sämre för att de finns på engelska, och 
det är inte heller truck, trust, dopa, dubba 
(en film) - de ena speglar gamla gemen-
skaper, de andra nya, av skilda slag. Detta 
gäller särskilt när valet står mellan ett 
främmande enkelt ord och en svensk sam-
niansättning, eftersom de sammansatta or-
den ju är svårhanterhigare i ordbildnings-
läran (engelska sammansättningar kan där- 



emot sällan åberopa några förtjänster och 
bör i regel bara immigrera som översätt- 
ningslån, typ team-work 	lagarbete). 
Men det här är välbekant och i stort sett 
tycks man vara ense; principerna ligger nog 
fasta, så som de har formulerats och till-
lämpats av t. ex. Gösta Bergman och Einar 
Selander: det främsta kravet, svensk språk-
byggnad, skall så mycket som möjligt för-
enas med nordism och internationalism. Ett 
bekant exempel på att detta inte har lyckats 
är termen dalar, som fungerar förträffligt 
i Sverige och svenskan men som trots sin 
viktiga internationella roll står isolerad, 
och det fastän den är bildad med interna-
tionellt ordstoff. Det visar vikten av att 
språkvården organiseras så att den redan 
vid första ordbehovet fungerar samnordiskt, 
ett av Nämndens angelägnaste önskemål. 

Svårast är kanske den tredje situationen, 
när bruk står niot bruk och när det gäller 
att motivera att man föredrar ettdera eller 
godkänner båda för fri växling. Den inträf-
far när gruppspråk möter allmänt språk, 
när inlånat språkgods vill ta det inhemskas 
plats, när talspråk och skriftspråk tränger 
in på varandras områden etc, och yppar sig 
gärna som förskjutningar inom språksyste-
met som innebär förenkling inom en del av 
det och störande rubbning inom en annan. 
jag återkommer till det, men vill först drö-
la litet vid den mest observerade och disku-
terade konflikten, den mellan tal och skrift. 

Talets anpassning till skriften försiggår van-
ligen utan protester vare sig från språk-
vård eller allmänhet. Det är när skriften 
främst i fråga om stavning och ordböjning, 
de fastast normerade delarna av språket 
visar benägenhet att anpassa sig till talet 
som störningarna inträffar och språkvården 
måste ta ställning. Skriften är till sin natur 
traditionsgiven, den är uppfunnen för att 
ge språket en form som till skillnad från 
talet är oberoende av ögonblicket och rum-
met, och det är orimligt att den i princip 
skall tmnderkasta sig talet, som på den punk-
ten - trots telefon, etermedier och band-
spelare - ännu är den underlägset. För 
skriftspråket blir alltså traditionalismen en 
viktig norm, men knappast för talspråket, 
som huvudsakligen bara fungerar i ögon-
blicket. Hur Almquist, Strindberg och Hjal-
mar Söderberg uttalat orden kan väl egent-
ligen göra detsamma, men att deras skriv-
na ord går fram till oss så rent och stör- 

ningsfritt som möjligt, det är viktigt. 
Nämndens uttalsordlista ger skriftbilden 
hög rang som uttalsnorm, och så gör också 
Bertil Molde och Gun Widmark, som bara 
i enstaka fall rekommenderar att stavning 
bör anpassas efter uttal 	jag skulle vilja 
tillägga att detta främst bör begränsas till 
sena och sällsynta ord, utan stark skrifttra-
dition. 

VarI gäller uttalsnormering vill jag gärna 
trycka på mitt huvudtema, att det först är 
störningar i den språkliga kommunikatio-
nen som skall påkalla språkvårdens ingri-
pancie. Det betyder att den kan godkänna 
dubbelformer som trivs bra vid sidan av 
varandra utan att någon blir sämre förstådd 
eller retar sig på sin nästas uttal. Språk-
vården har alltför många uppgifter för att 
ingripa ordnande och dömande där ingen 
ordning och dom är påkallad. Det gäller 
t. ex. en rad växlingar som i Nämndens 
uttalsordlista anförs efter mallen "fort äv. 
fo:rt", "balangs äv. balans", "social äv. 
såcial" och som ytterligare har belysts i 
Gun Widmarks undersökning. Språkvården 
kan här nöja sig med att godkänna båda 
uttalen och ev. uppmana dem som gärna 
vill störas att inte låta sig störas och att 
visa tolerans mot regionala, sociala och 
generationsbetingade skiftningar (det gäl-
ler uttal över huvud, även själva fonem-
uppsättningens regionalt skiftande fone-
tiska realisering). Principen "tolerans mot 
olikheter som varken stör kommunikation 
eller språksystem" kan sägas vara en utom-
språklig norm, jämställd med tolerans mot 
beteenden över huvud, som avviker från 
de egna utan att ställa till förtret. Skulle 
olägenheter anmäla sig får man ta ställ-
ning efter den norm som enklast löser 
problemet, t. ex. skriftenligt uttal, då så är 
möjligt, eller överensstämmelse med språk-
systemet, majoritetens bruk etc. Valet mel-
lan konkurrens och kookurrangs bör vara 
fritt, men den rådsökande kan ju få veta 
att han med konkurrens stöder både skrift 
och ordbildntingssystem (jfr konkurrent), 
medan konkurrangs att döma av Gun Wid-
marks siffror har majoriteten på sin sida. 

Men inte heller "överensstämmelse med 
språksystemet" är någon entydig norm; den 
ena varianten kan passa bättre t. ex. i ord-
bilclnings- och betydelsesystenset, den andra 
i t. ex. ljudföljdssystemet, fonotaxen. Ordet 
vänlig står i ett ordbildningsparadigm vän, 
vänlig, vänskap (som kamrat, kamratlig, 



kamratskap; broder, broderisg, broderskap), 
men nu hör man allt oftare ett uttal vä:n-
hg, som måste bero på att man har släppt 
den samhörigheten till förmån för en fono-
taktisk struktur, nämligen den i t. ex. vanlig, 
synlig, renhig, tjänlig )om det f:nns någon 
regional bakgrund vet jag inte) fonotaktiskt 
stöds vän:vänhig huvudsakligen av man: 
manlig. För mig är vä:nlig en försämring, 
eftersom jag tycker att språket är viktigare 
som betydelsebärare än som ljudföljd, och 
eftersom det nya uttalet genom associationen 
till adj. vän (som ren:renhig) kan vålla be-
tydelseskridningar som kan bli störande vid 
umgänget med all hittills skriven svensk lit-
teratur. Det här problemet, förändringar or-
sakade av spänningar mellan olika delar av 
språkstrukturen och av olika grader av med-
vetenhet hos språkutövarna, är nog en av 
språkvårdens och språkplaneringens kärnfrå-
gor (liksom språkisistoriens) men jag vågar 
inte dröja vid den. 

När jag först hörde uttalet vä:nlig - 
kanske någon gång i början på 60-talet - 
uppfattade jag det som en litet lustig fel-
sägning. Av Gun Widmarks undersökning 
får man veta att det bland 20-åriga Upp-
salastudenter nu är ungefär lika vanligt 
som vänlig (50 : 57), en för mig skakande 
seen nyttig upplysning. Det aktualiserar en 
norin av fundamentalt intresse för språk-
vården, den som Telensan formulerar "Ut-
tryck som används av många människor hör 
godtas". Han utvecklar den: "Man kan 
med fog påstå, att om mer än 50 procent 
av alla svenskar i något avseende beter sig 
annorlunda än den gamla grammatiken 
föreskriver, är det inte dessa män och 
kvinnor som bryter mot grammatiken utan 
grammatiken som har kommit på efterkäl-
ken. För språkvårdaren är det viktigt att 
inse vad klockan är slagen". Han nyanse-
rar det längre fram: "Räcker det med att 
51 procent av alla vuxna säger så eller mås-
te man kräva att 51 procent av alla bilda-
de nyttjar uttryckssättet?" och förordar när-
mast en kompromiss: "båda uttryckssätten 
godtas som alternativ". Kari-Hampus Dahl-
stedt ger honom här rätt, men nyanserar 
ytterligare: "Om 70 % av alla svenskar 
säger silos i pluralis, hör vi då konstatera 
att grammatiken har kommit på efterkäl-
ken ... även om vi vet att av dessa 70 % 
säger 45 silos också i singularis och är råd-
villa när de skall använda ordet i bestänid 
pluralis?" Det är tänkvärt; varje språkdrag  

måste bedömas i sitm sammanhang. Att man 
inte kan gå efter enkel majoritet är väl sä-
kert - en språkvårdare kan inte ändra 
åsikt när 49 % har blivit 51 utan måste 
beakta en rad andra faktorer. Är han efter 
grundliga undersökningar och diskussioner 
övertygad om att det vanligare språkdraget 
gör språket sämre som kommunikationsme-
del bör han alltjänst propagera för det bätt-
re alternativet och försöka få nyckelperso-
ner som de goda författarna och skolans, 
förlagens och isiassmediernas företrädare 
på sin sida. Annars sviker han sin uppgift 
och blir bara registrator. Samma ansvar 
har han förstås när en bra nyhet har svårt 
att vinna terräng, om han anser den vara 
till gagn i det språkliga umgänget. Frå-
gorna "gansnsalt nytt", "vanligt ovanligt" 
måste underordnas den stora frågan: "vad 
tjämsar bäst den språkliga kommunikatio- 
isen 	i vidaste Issening 	i det svenska 
sanshället''. 

De mest genljudande normkollisionerna 
inträffar när ett talspråksdrag håller på att 
erövra skriftspråket - då har ju också tra-
ditionalismen rätt att göra sig hörd. Av 
utomspråkliga värderingar får talet här stöd 
av demokratismen. Tal och skrift är visser-
ligen två skilda språkformer, byggda av oli-
ka material och med olika funktionssätt 
och uppgifter, men skillnaderna hör inte 
vara större än vad som är nödvändigt för 
att var och en på sitt håll skall fungera väl 
på sina villkor. Det är ett sanshällsintresse 

närmast pedagogiskt och socialt - att 
det man inhämtar ena vägen så lätt som 
omöjligt skall kunna omforissas till att funge-
ra väl även den andra. Men också traditio-
nalismen, som försvarar skrifttraditionems, 
kan rymmas inom den demokratiska grund-
synen; det är betecknande att det är i sin 
redovisning för densokratisnsen Sons Dahl-
stedt citerar den norske språknsannen Carl 
1-Ij. Borgström: "Det er jo et demokratisk 
ideal at så mange som mulig skal få del i 
de kulturverdier som finnes. Dersons man i 
det hele regner issed det som i tidens lep er 
skrevet på riksniål som noe verdifullt, hør 
man da i demokratiets navn bryte ned den 
sproglige tradisjon som er brer av verdie-
ne?" jag tycker det är bra sagt; om det är 
en av en demokratisk språkvårds viktigaste 
uppgifter att riva språkbarriärer får den na-
turligtvis inte heller bygga nya, som gör 
gemensamma värden svårtillgänghigare för 
största delen av samhälismedlemmarna. 



Det är också isär som de stora slagen 
har stått: rättstavningsreformen 1906 och 
upphävandet av det finita verbets kon-
gruensböjning med genombrott på 1940-ta-
let. Om vinsterna för det svenska språket 
som helhet varit större än förlusterna kan 
man tvista om, men lika säkert som att 
kommunikationerna bakåt blev störda är 
att det för många blev lättare att handskas 
med skriftspråket, särskilt genom att verb-
böjningens förenkling gjorde det regelhund-
nare - Nämnden stödde också den nyhe-
ten, som var ett av de första problem den 
hade att ta ställning till. Andra utjämning-
ar i samma riktning har gått mjukare, så-
dana som rört ordförrådet och därför inte 
nämnvärt rubbat systemet (inte, bara etc.) 
eller som har varit länge förberedda i skrift 
(kortformer som ha, bli, ta etc.). Förskjut-
ningen bäddar för nya förändringar i sans-
rna riktning; de aktuellaste tycks vara ska 
för skall och dom för de, dans. jag vill drö-
ja litet vid det mindre komplicerade, ska: 
skall, och försöka konfrontera det med nor-
merna. Enligt Sture Alléns frekvensordbok 
var verbet bland miljonen löpande ord i tid-
ningstexter 1965 företrätt av 

ska prs 338 
skall 2005 
skola in! 3 
skola prs 4 
skolen 4 
skulle 2 187 

4 541 

Vid den tidpunkten, 1965, talade nästan 
alla rnobiliserbara normer mot ska i sak-
prosa. Det avviker inom paradigmet, är 
den enda form som saknar 1. Skall var när-
mare sju gånger så vanligt; det bör ha va-
rit ska som känts som avvikande och stört 
kommunikationen. Också i alla andra rikt-
ningar måste ska fungera sämre, mot tidi-
gare svenskt skriftspråk, mot de nordiska 
grannspråken, mot engelska och tyska, som 
båda har 1 i motsvarande verb. På plussi-
dan finns inte mycket att anföra. Korthe-
tens förtjänst anses inte stor, och överens-
stämmelsen med talspråket kan ur pedago-
gisk synpunkt inte väga tungt: det är inte 
svårare att lära sig att ska stavas skall än 
att ja, ii och va stavas jag, är och var. Det 
mesta av detta har framhållits av språk-
män, bl. a. av Elias Wessén som också pe-
kat på värdet av att i stilistiskt syfte kunna 

välja mellan skall och ska, och Bertil Molde 
som framhäver att skall har förtjänsten att 
allt efter stilvärde kunna utläsas skall eller 
ska medan ska bara tillåter en läsning. 
Wessén bedömer problemet som "ett fall, 
där ett icke oviktigt avgörande kommer att 
falla ganska snart". Det skrevs 1957, och 
ännu 1965 hade det alltså inte fallit, knap-
past heller nu. Några pålitliga statistiska 
uppgifter som är senare än Alléns har jag 
inte, men det är intressant att i hans del 2. 
1971, redovisas materialet från 1965 med 
formen ska inf. som rubrik, trots att den 
inte alls var företrädd bland texterna (bara 
4 skola) och som presens var långt säll-
syntare än skall. Har redaktören bedömt 
den som normalform 1971 eller som en sä-
ker framtida normalform? Är den det? 
Skall språkvården i så fall framsynt ge den 
full sanktion och uppmuntra de många 
som nu med ett ska vill markera sin 
önskan att stå i lätt och avspänt förhållan-
de till sina läsare? Betyder ett svenskt ska 
gentemot ett danskt-norskt skal egentligen 
så mycket för den internordiska kommuni-
kationen? Så kan man alltid fråga och väl 
också svara att ett ska som normalformn inte 
vore någon större olycka, om det inte vore 
så att glidningen skall - ska är ett led 1 
ett större skeende. När ska väl har trängt 
ut skall har det mist egenskapen att kunna 
skapa en intim atmosfär i umgänget med 
läsekretsen, och den som vill nå det syftet 
med det enkla mediet ordformer får ta till 
nya talspråkligheter, som ja, mej, dej, sej, 
ä, va, sa, la, nån, nät, som efter hand får 
samma öde och kommer att förvandla vårt 
skriftspråks yttre ganska grundligt utan att 
man egentligen vunnit någonting, bara ska-
dat komniunikationerna i tid och rum. Det 
hela är ju egentligen bara en stavnings-
fråga med ganska liten betydelse för lä-
sarkontakt - den kan säkras med andra 
medel. jag tror på den senast av Allén 
framförda åsikten att det i kampen mellan 
skrift och tal framför allt är på det syntak-
tiska planet som skriften har nytta av att 
närma sig talets enkelhet och direkthet, 
men att den på ytligare nivåer bör bibehål-
la sin självständighet. Det är rimligt att 
språkvården rekommenderar dem som har 
språkhigt inflytande, skolöverstyrelsen etc. 
att hålla på den gamla stavningen skall 
och reservera ska för den direkta talåter-
givningen. Den skulle ge vårt skriftspråk en 
efterlängtad vila i jäktet mot en skenbar 



förvngring, som bara medför att det som 
nu är ung och frisk litteratur i förtid får 
fina rynkor och att den som med sina plu-
rala verbformer redan är medelålders får ett 
helt rynknät. Vi får inte för ytliga, tillfäl-
liga vinster släppa språkliga samband och 
bli hänvisade till att inom snäva ticisramar 
kommunicera ostört bara med den egna 
generationen. Vi skall inte bygga stängsel 
som berövar kommande generationer stora 
och härliga strövområden eller åtminstone 
gör dem svårtillgängligare och, vad som 
kanske är viktigast, inte förmena dessa ge-
nerationer att genom direkt språkkontakt 
med det förgångna få tidsperspektiv på sin 
egen situation. 
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Nytt i nämndens skrift-
serie 

Ko?nrnzttésvcnska är namnet på en betydel-
sefull och också berömd skrift av Erik Wel-
landcr. Den utgavs 1950 i serien Statens 
offentliga utredningar (SOU 1950: 26) så-
som bilaga till trycksakskommitténs betän-
kande. 1 Komsnittésvenska analyseras utred-
ningssvenskan, och råd ges för hur denna 
allt viktigare språkform skall vårdas och 
utvecklas, men mycket av vad som sägs i 
boken har giltighet långt utanför utred-
ningsspråkets gränser. 

Boken har inte kunnat köpas i bokhan-
deln sedan 1950-talet, och en ny upplaga 
har länge efterlysts. En sådan upplaga, var-
samt bearbetad av författaren, kommer un-
der sommaren 1974 att publiceras som nr 
50 i språknämndens skriftserie. 

.4inerikasvenskan är en språkform av stort 
intresse både för språkmän och för de 
många svenskar som har anförvanter i Ame-
rika. En modern skildring av svenskameri-
kanernas språk har länge saknats. Denna 
brist har nu avhjälpts genom boken Anse-
rikasvenska, författad av den främste kän-
naren av denna språkform, professor Nils 
Hasselmo, University of Minnesota. Boken 
utges som nr 51 i nämndens skriftserie, tro-
ligen i augusti 1974. Den omfattar omkring 
300 sidor och har kunnat publiceras tack 
vare ett anslag från Statens humanistiska 
forskningsråd. 

Bägge de här nämnda böckerna kommer att 
anmälas utförligare i denna tidskrift. De 
kommer givetvis att säljas i bokhandeln, 
men de kan också köpas direkt från språk-
nämnden. 
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Den samiska 
språkvårdens problem 

Av Olavi KorI?oncn 

1. Språkvård eller språkplanering? 

Vården av samiskan ingriper ofta på så 
elementära språkliga områden, att man vo-
re benägen att kalla arbetet för språkplane-
ring och inte språkvård. För samiska skrift-
språkets del är t. ex. inte någon gemensam 
ortografi godkänd i alla de nordiska län-
derna. Sverige och Norge har visserligen en 
gemensam och officiellt godtagen ortografi, 
men Finland har en egen. Olikheterna i 
skrivsätt har inte sin grund i några större 
språkliga differenser. Religiös litteratur i 
vissa områden har sin ortografi medan ny-
hetsförmedlande tidningar i samma trakt 
skriver på ett annat sätt. Det finns orter 
där samer tar del av texter med tre olika 
skrivsätt. Gränstrakterna mellan Norge och 
Finland vid Tanaälv är ett sådant område. 

Då språkmannen försöker att få ordning 
i mångfalden, blir han tvungen att förkasta 
tidigare brukade system för att åstadkomma 
enhet och konsekvens, och hans arbete blir 
med nödvändighet så omfattande att det 
närmast kan betraktas som ett slags språk-
planering. Han inte bara värnar och för-
finar utan dirigerar språket och språkbnm-
ket. Ansvaret för det arbetet har med tiden 
alltmer överförts på samerna själva. Genom 
två samnordiska organ, Nordiska sameinsti-
tutet med säte i Kautokeino och en icke 
lokaliserad Samisk språknämnd, handhas 
nu dessa språkreglerande uppgifter. 

När det gäller ordförrådet har samiskan 
sina kända specialområden. Vilket språk 
kan mäta sig med samiskan i fråga om ut-
tryck och ord för företeelser och skeenden 
i naturen, beteckningar på renen och andra 
djur efter skiftande utseende, ålder m. m.? 
Sysslor förknippade med renskötsel, fiske 
och vildmarksliv hör naturligtvis till det 
område, där språket utvecklat ett rikt ord-
förråd. Livets alla skiftande behov av ut-
tryck för känslor, iakttagelser och annat 
saknas inte heller. Men när det gäller det 
moderna ordförrådet, är språket fattigare 

eller vi bör hellre säga - mindre ut-
vecklat. Felet ligger inte i språket som så-
dant. Tvärt om är det så, att formrikedo- 

men och det utvecklade avledningssystemet 
ger rika möjligheter till bildande av nya 
ord. Lånord från svenska, norska eller fins-
ka är inte heller svåra att inlemma i språ-
ket, efter det att de förändrats i enlighet 
med grammatikens regler. 

Anledningen till kulturordsprohlemet åt 
alltså inte, att språket "av naturen" skulle 
vara mindre ägnat att brukas i vår moder-
na tid. Lån och nyhildningar sker i alla 
språk. Svårigheterna beror da•°reiot på att 
samiskan inte i tillräcklig grad kunnat bru-
kas i skrift. Den naturliga utveckling som 
sker när det skrivna och talade ordet kon-
fronteras med varandra för så småningom 
fram till ett gemensamt skriftspråk. Detta 
har inte kunnat ske bland samerna, sons bor 
spridda över ett vidsträckt område som 
dessutom är uppdelat på fyra olika länder 
(för centralsamiskans del i tre länder). 

De senaste årens arbete med att bota 
bristerna i det moderna ordförrådet har 
medfört, att språket bland språkbärarna 
själva fått allt högre status. Det blir uppen-
bart för allt fler, att det är de ogynnsamma 
förhållandena i gångna dagar, som hämmat 
utvecklingen. När man efter hand förstår 
möjligheterna till en framtid för språket, 
då ökar även aktiviteten bland samerna. Det 
har visat sig i en snabbt tilltagande iver att 
studera samiska och att författa på det sa-
miska modersmålet. 

Även om vi således beträffande ortografi-
och kulturordsfrågor kan tala om ett slags 
språkplanering, så är samiskt språkutveck-
lingsarbete i övrigt språkvård i traditionell 
mening. Samiskan har ju en flera hundra 
år gammal boklig tradition och den litterära 
produktionen under 1900-talet har ökat 
kraftigt. Utan att förneka de speciella svå-
righeter som rör ordförrådet (kulturord och 
dialektala variationer), kan man ändå säga, 
att språket nått en relativt hög grad av sta-
bilitet. 

2. Finns det ett gemensamt sa-
miskt skriftspråk? 

Grunden för ett samiskt skriftspråk är det 
förhållandet, att det centralsamiska områ-
det omfattar de nordliga delarna av både 
Norge, Sverige och Finland. Även om ord-
förrådet och ändelseskicket varierar från 
trakt till trakt i de samiska idiom som ta-
las från Arjeplog i Sverige till Utsjoki i 
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Det samiska bosättningsoinrådet 

Finland, så är förståelse mellan ytterområ-
dena möjlig - om än med svårighet. Olik-
heterna är stora, men inte större än mellan 
svenskt riksspråk och något av de ålderdom-
ligare hygdemålen. Pite- och lulesamiska (i 
Arjeplog resp. Jokkmokk och Gällivare) be-
tecknas som dialekter i det centraisamiska 
området. Alla dialektindelningar måste bli 
schematiska, eftersom entydiga och skarpa 
gränser sällan förekommer. 

Det finns dock anledning att tala om 
skilda samiska språk i de områden som 
ligger öster och söder om det ccritralsamis-
ka. Samer från öst- och svdsamiskt område 
kan inte utan vidare göra sig förstådda med 
samer från t. ex. Finnmarken. 

Då måste vi fråga oss, om det finns en 
grund för ett gemensamt sarniskt skriftspråk. 
Om den samiska språkkartan är så brokig, 
är väl en enhetlighet otänkbar. Svaret 
måste bli, att fullständig samstämmighet är 
omöjlig att åstadkomma. Öst- och sydsa-
miskan måste följa en egen utveckling. Men 
då centralsansiskan täcker en mycket stor 
del av det samiska bosättningsområdet och 
talas av omkring tre fjärdedelar av alla sa- 

mer, utgör det den grund på vilken ett 
skriftspråk kan skapas. 1 somliga kommu-
ner i Norge och Finland är samerna i majo-
ritet och det ger skolan goda möjligheter 
att bedriva undervisning i språket. 

Det finns givetvis dialektala variationer 
även här, men inom kärnområdet (i all-
mänhet kallat det nordsarniska), som om-
fattar de nordliga delarna av Sverige, Nor-
ge och Finland, är olikheterna inget hinder 
för den muntliga kommunikationen. Samis-
kan är faktiskt det enda språk på Nordka-
lotten, som inte låter sig uppdelas av riks-
gränserna. Inte ens de oframkomliga fjäll-
områdena på gränsen mellan Sverige och 
Norge har kunnat bilda skiljelinje mellan 
idiomen. Dialektgränserna tvärar över riks-
gränserna. Den samiska som talas i Sverige 
brukas även på motsvarande orter på andra 
sidan Kölen. 

På många håll är samerna angelägna att 
bevara de lokala variationerna i ordförråd 
och grammatik. Den nya förståelsen för de 
kulturella värdena i den egna kulturen för-
stärker de strävandena. Man vill därför ock-
så ha stöd till litteraturutgivning och un- 
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dervisning. Hur skall man ställa sig till de 
önskemål som framställs om hjälp att be-
vara de centralsansiska dialekterna? 

det centralsamiska området, har man kun-
nat finna, att det på olika sätt gynnar strä-
vandena att stärka ett gemensamt samiskt 
skriftspråk. Det är ju också ett välkänt pe-
dagogiskt faktum, att man når längst, när 
man går från det kända till det okända. 3. Är samisk dialektvård förenlig 

med vården av skriftspråket? 

Språkvårdaren utgår givetvis från den na-
turliga principen, att en framtid för det 
skrivna språket bara är möjlig, om det så 
nära sons möjligt motsvarar det språk som 
de flesta talar. Samebefolkningens förståel-
se för ett gemensamt skriftspråk i Norden 
har ökat under de senaste tjugo åren, vil-
ket för Sveriges del har inneburit en för-
skjutning mot en nordligare språkform. Men 
hur skall det nu gå för de avvikande dia-
lekterna? Hur villiga är språkvårdarna och 
skolrnyndigheterna att lyssna till dem sons 
vill vårda de lokala språkformerna? 

Det är utan tvivel mycket viktigt att inte 
bara registrera dialekterna (det arbetet är 
påbörjat i viss omfattning) och att söka 
brukbara ord som kan införas i skriftsprå-
ket, utan att även stödja människors kun-
skap i deras modersmål och att inspirera 
samer att ta sig an vården av det egna mo- 
dersrnålet 	även om det avviker från den 
språkart som bokmålct grundar sig på. 
Många tycks tro på en alltför mekanisk 
verkan av yttre språkliga överenskommel-
ser ("vi satsar på ett språk") och glömmer 
betydelsen av att hela den samiska befolk-
ningens språkliga arv i största möjliga ut-
sträckning vårdas. 

Den aktivitet som samerna visat i språk-
frågor under de senaste åren måste tillvara-
tas. Dc möjligheter som nu finns att ge in-
tresserade samer de kurser som de önskar 
har ökat genoui den verksamhet som Sa-
mernas Folkhögskola och Sameätnams 
språkutskott bedriver, nscn mycket mer kun-
de göras. Bristen på Isursledare är stor. 

Det är genom kunskaper om det egna 
modersmålet soin en vidgad syn och en 
bättre förståelse för ett samlande skrift-
språk kan uppkomma. Samer som deltagit i 
lulesamiska kurser har senare med god 
framgång följt undervisning i nordsamiska. 
På motsvarande sätt har intresset för av-
vikande dialekter uppstått hos personer som 
har kunskaper i nordsamiska. Av de erfa-
renheter, som man hittills kunnat få av un-
dervisning, textutgivning och annat stöd av 
de samiska dialekterna inom eller utanför  

4. Samiskans utveckling till skrift-
språk 

De första texterna och böckerna på samis-
ka var av religiös karaktär. Redan 1619 ut-
kom i Sverige en abc-bok och en liten mäss-
bok. Under 1600- och 1700-talen strävade 
man efter att samnsanjämka de olika språk-
formerna och som en frukt av de ansträng-
ningarna utkom Nya Testamentet år 1755. 
Redan 1780 utgav prästerna Lindahl och 
Öhrling en förhållandevis omfattande ord-
bok, Lexicon Lapponicum. 1811 förelåg he-
la bibeln på detta s. k. sydsamiska skrift-
språk. Eftersom grunden var sydsamiskans 
nordligaste dialekter kunde det inte förstås 
längre norrut än till Gällivare 	och det 
säkerligen med stora svårigheter. 

1 Norge var det prästerna och språkmän-
nen Knud Leem och Niels Vibe Stockfleth, 
den senare i samarbete med den danske 
språkforskaren Rasmus Rask, som främst 
fick betydelse för den språkliga utveck-
lingen. Huvuddragen till den ortografi som 
nu brukas för skriftspråket har sin upprin-
nelse i Rasmus Rasks förslag. På det lexi-
kala området betydde Jens Andreas Friis' 
ordbok, utgiven 1866, ett stort steg framåt. 

1 Sverige kom lulesamiskan att avlösa 
sydsamiskan och alltmer bli grunden för 
skriftspråket. Efter en utvecklingsperiod vid 
1800-talets slut utkom även språkliga läro-
medel i början av 1900-talet. Lulesamiskan 
kunde också hävda sin ställning i högre 
grad än samiskan i de nordligare delarna 
av Sverige, på grund av att finskan i norr 
blev det i skrift brukade språket vid sidan 
av svenskan. 

Nu föreligger omfångsrika ordböcker bå-
de för lulesamiska och nordsamiska. 

Efter hand började också samiska tid-
ningar att utkomma. Det finns för närva-
rande två som är helt på samiska, medan 
ytterligare tre förmedlar nyheter både på 
samiska och norska respektive svenska. En 
av tidningarna har huvudsakligen religiöst 
innehåll. 

Större delen av den litteratur som ut- 
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gavs fram till sekelskiftet var översättning-
ar. Under de senaste sextio åren har dock 
många samiska originalverk av skönlitterär 
art publicerats. Det bör vara möjligt att 
ytterligare öka den samiska originallittera-
turen, om stöd kunde ges åt dem som nu 
skriver i hemlighet, men som inte vågar 
eller kan få ut sina alster i tryck. Språk-
vårdande organ måste söka en lösning ock-
så på denna fråga. 1 Norge har man genom 
en litteraturkommitté gjort en god insats på 
detta område. 

5. Skriftspråk och undervisning 

De många dialekterna utgör en svårighet 
för en effektiv språkundervisning. Inrikt-
ningen på kunskaper i skriftspråket är nöd-
vändig, men tillbörliga eftergifter för avvi-
kande dialekt- eller språkgrupper måste gö-
ras. Av den anledningen får barn i nomad-
skolorna i Jokkmokk och Änge undervis-
ning även i lulesamiska respektive sydsa-
miska. 

Nomadskolornas och samehögstadiets un-
dervisning har förbättrats och läromedel pla-
neras genom ett läromedelsprojekt som för-
lagts till Samernas Folkhögskola i Jokk-
mokk. Våren 1973 utkom en samisk-svensk 
och svensk-samisk ordbok som säljes genom 
skolan. 

Högre undervisning i samiska kan i Sve-
rige bara erhållas vid universitetet i Upp-
sala och vid de universitetskurser som an-
ordnas vid Samernas Folkhögskola. Umeå 
universitet har trots upprepade framställ-
ningar länge saknat en professur i samiska 
språket. Det medför att varken undervis-
ning dies forskning i samiska kan förekom-
ma vid landets nordligaste universitet. De 
samisktalande studenterna i Umeå kan där-
för inte utnyttja sin studietid till att inhäm-
ta kunskaper, som skulle kunna göra dem 
dugliga att föra det språkliga arvet vidare. 
1 1974 års statsverksproposition föreslås 
emellertid att en lärostol i samiska inrättas 
i Umeå från 1 juli 1975. Bland de mest på-
tagliga svårigheterna i språkvårdsarbetet är 
just bristen på personer med lämplig ut-
bildning. Det är svårt att tillmötesgå önske-
mål om kurser, och det finns för närvaran-
de ingen som kan åta sig arbetet att bistå 
samer som önskar ge ut sina texter. Rekry-
teringen av dugligt folk till Nordiska same-
institutet försvåras även, eftersom stor vikt  

lägges vid språkfärdighet. Sansisk språk-
nämnd och sameradion i de olika länderna 
söker också efter utbildad personal. 

6. Samisk språknämnd - början 
till samisk språkvård 

Under 1960-talet ökade utgivningen av lä-
romedel för den samiska undervisningen i 
Norge och Sverige. Samarbetet över riks-
gränserna var obetydligt. Finland stod och 
står fortfarande utanför samarbetet med 
läromedel på grund av en avvikande rätt-
stavning. 

Med åren ökade intresset för olika for-
mer av samverkan. En kulturordskornmjtté 
arbetade under några år, men dess arbete 
avstannade så småningom. Vid nordiska 
möten av olika slag, samelärarmöten och 
samekonferenser, framfördes tanken på en 
nämnd, som skulle bestå av medlemmar från 
de nordiska länderna och som skulle ta sig 
an angelägna språkvårdsfrågor. 

Vid Nordiska samekonferensen i Gälli-
vare 1971 utnämndes till slut en arbets-
grupp bestående av tre ordinarie ledamöter 
med suppleanter från vart och ett av de 
nordiska länderna. Sammansättningen av 
denna samiska språknämnd blev sådan, att 
alla mer enhetliga dialekt- och språkområ-
den fick en representant. Sydsamiskan före-
trädes av en medlem från norsk sida och 
skoltsamerna har även en medlem i nämn-
den. Samerna från lulesamiskt område är 
även företrädda. 

Nämndens arbetsuppgifter är av konfe-
rensen mycket fritt formulerade och inne-
bär i korthet, att den skall ta sig an ange-
lägna och brådskande språkvårdsfrågor. 
Varje lands sektion söker medel för sin del 
av verksamheten. Fyra möten av tre å. fyra 
dagars längd per gång hålles årligen. De 
har förlagts till olika från samisk synpunkt 
centrala platser på Nordkalotten. Där det 
har ansetts lämpligt har nämnden anordnat 
sammanträffanden med ortsbefolkningen. 
Det har visat sig vara ett bra sätt att göra 
nämndens arbete känt. 

En mängd ärenden med anknytning till 
samisk språkvård har nämnden haft att lö-
sa. Det egentliga lingvistiska arbetet har 
hämmats betydligt av de frågor av språkpo-
litisk art som borde ha kunnat lösas av ett 
annat organ, om ett lämpligt sådant hade 
funnits. i'vfed Nordiska sameinstitutets start 
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hösten 1973 förändras situationen. Institu-
tet kan ta hand om sådana ärenden som 
hör samman med samiskans ställning i sko-
lan och samhället. 

För att få igång arbete med nyhildningar 
och kulturord i vidaste mening beslutade 
Samisk språknämnd i början av 1972 att 
anordna ett längre arbetsmöte. Medel till 
detta erhölls från Nordisk kulturfond, för 
övrigt med stöd från de nordiska språk-
nämnderna, och arbetet utfördes i februari 
1973 vid Turun yliopiston tutkinsusasensa 
(Åbo universitets forskningsstation) i Kevo 
nära Utsjoki i Finland. Resultatet presente-
rades i en stencil innehållande ca 1 500 
ordförslag. Av dessa är ett stort antal helt 
utarbetade vid mötet. 

Det visade sig effektivt att arbeta med 
enbart ordbildningsproblem under en läng-
re tid och platsen för mötet var mycket 
lämplig. För att få goda språkbärares be-
dömning av ordförslagen hade även äldre 
samiska språkmän inbjudits att delta. Deras 
kritik av ordförslagen var en viktig del i 
arbetet. Alla var eniga om att den bästa 
metoden att öka antalet kulturordsförslag 
är att samlas till intensiva arbetssamman-
komster av denna art. Den stencil som 
framställdes kunde redan dagarna efter ar-
betets slut presenteras för samerna i Utsjoki. 

Under arbetets gång visade det sig, att 
en grundligare undersökning av samiskans 
avledningssystem måste göras för det fort-
satta ordbildningsarbetet. Principerna för 
lån av ord till samiska måste också klargö-
ras. Det vore viktigt för språkets utveck-
ling om riktlinjerna för nybildning av ord 
kunde bli föremål för grundligare studium 
än hittills. Den forskning som bedrivits 
fram till våra dagar har haft en alltför en-
sidigt deskriptiv inriktning. Vi behöver nu 
även sådana språkliga undersökningar, vars 
resultat kan tillämpas i arbetet med att ut-
veckla samiskan. 

Registrering av samiska ord och fraser 
har under de senaste åren inte förekommit 
i någon större omfattning, trots de utmärkta 
tekniska hjälpmedel som finns, och nämn-
den betonade vid ett sammanträde den 28 
—30 maj 1973, att sameinstitutet bör strä-
va efter att så snart som möjligt få till 
stånd inspelning av äldre samer. 

Slutligen skall bara nämnas, att Samisk 
språknämnd har skyldighet att redovisa sitt 
arbete inför Nordiska sarnekonferensen som-
maren 1974, varvid nämnden även läm- 

isar ett förslag till en gemensam samisk or-
tografi. Förutsättningarna för verksamheten 
kommer i höst att vara förändrade. Same-
institutet kan nämligen vid den tiden be-
räknas ha övertagit många ärenden av 
mera allmän karaktär. Språknämnden kan 
därför inrikta sig i huvudsak på direkt 
språkliga uppgifter, till vilka ordbildnings-
arbetet hör. 

7. Hur skapas nya ord för nya be-
grepp? 

När järnvägen byggdes via Gällivare och 
Kiruna genoisi samernas bosättningsområ-
den innebar det för befolkningeis en stor 
förändring. Vad skulle man kalla järnväg 
på samiska? Tankarna gick till de två pa-
rallella spår som en kälke efterlänsnar i 
sisön och kanske brukade man det nyfunna 
ordet ruov'dirauz (gen. -nai) 'järnspår' 
med ett leende på läpparna de första 
gångerna. Nu är ordet helt införlivat med 
samiskan i norra Sverige. Ordet är issycket 
smidigt i sin fullständiga form och kan även 
reduceras till rafti i uttryck som rai 
nijelde: 'utefter banan'. 

1 Finnmarken kan man inte acceptera 
ordet, på grund av att det senare ledet allt-
för nsycket förknippas med 'spår i snö'. Sa-
nserna i Norge har översatt 'jernbane' med 
ruovdigaminos (gwinos (geidnus-) 'bana' av 
ga?idno (in) 'väg') men även ruov'di-
gaa?dno och ruovdiluod'da (luodda (dd) 
'spår i vidaste bensärkelse') brukas. 

Ordet tåg har i samiskan upptagits i foc-
men tåga, dvs, anpassat till jämnstaviga 
nomen utan stadieväxling. Andra exempel 
på denna grupp av ord, av vilka de flesta 
sedan länge varit i bruk i språket, är: idse 
'glas; fönster; dricksglas', skdbe 'skåp', 
sa/id 'såg', grdda 'grad', rddio 'radio' (som 
betraktas som jämnstavigt). 

Den s. k. stadieväxlingen innebär, att 
konsonant(er) mellan udda och jämn sta-
velse (räknat från ordets början och förut-
satt att de är de två sista i ett ord) växlar 
efter vissa regler. Växlingen sker vanligen 
issellan två alternativ (grader) i ett system 
där tre grader är möjliga. Det finns ett stort 
antal konsonantkombinationer. De bägge 
alternativen uppträder t. ex. i olika böj-
ningsformer i paradigmen. Stadieväxlingen 
redovisas i det föregående och följande ge- 
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nom att de berörda konsonanterna uppre-
pas inom parentes efter ordet. 

När ett ord inlånas i samiskan förs det 
till en viss höjningsgrupp. Förutom den nyss 
nämnda finns det ytterligare en relativt li-
ten stamtyp, som lånord börjat hänföras 
till och som skiljer sig från de frckvcnta 
böjningstyperna (se nedan). De ord som 
avses är trestaviga stammar med svagt beto-
nad förstavelse. Dessa ord har mot grund-
regeln stadieväxling. Märk äldre ord av 
typen vilbIli (1) 'manlig kusin'. Exempel: 
kompds'sa (ss) 'kompass', bus (s) tdvva (v) 
'bokstav', progrdns'ma (mm) 'program', 
miduv' na (vo) 'nation', musii'ka (ik ) 'mu-
sik', ddres'sa (ss) 'adress', tidigare vanligen 
med stavningen ddres sa enligt uttalet, men 
stavningen med -e- är att föredra, för att 
inte förändra ordets utseende alltför mycket. 
Andra exempel på denna princip är Iso-
tel'Ia (il) 'hotell', progrdrn'ma (mm) 
'program', polii'sa (is) 'polis', i vilka den 
normerande ortografins -5- skrives -o- en-
ligt stavningen i svenskan. 

Ord av typen histor'jci (rj) 'historia' har 
förenklats till historia. Därmed undviker 
man den ortografiskt komplicerade ordbil-
den geografii'ja, som i stället skrives geo-
grafia (även: cednandietto (5)). 

De allra flesta lånord kan emellertid lätt 
anpassas till de vanliga böjningstyperna: 
1) jämnnstaviga nomen, dvs, med två eller 

fyra stavelser i stammen, alla siutande på 
vokal i nominativ singularis och med sta-
dieväxling, (2) uddastaviga nomen (a) slu-
tande på konsonant, med eller utan stadie-
växling, (b) slutande på vokal i nom. sg. 
och med stadieväxling eller slutligen (3) 
sammandragna stammar, som beträffande 
lånord är en improduktiv nomentyp. 

Exempel: (1) gdt'ta (tt) 'gata', stritta 
(tt) 'stat' (man ser även stdtta), ldm'pa 
(nsp) 'lampa', hdl 'la (il) 'hall', grdm flia 
(mm) 'gram', bii'la (il) 'bil', gurse (rs) 
(studie)kurs', 	politii'ka 	(ik) 	'politik', 

kla's'sa (ss) 'klass', pla's'ta (st) 'plast'. De 
sista exemplen har även upptagit de ovan-
liga konronantkombinationcrna kl-, PI-. 

Nybildningar är vanliga i denna böj-
ningsgrupp. Som exempel på de många oli-
ka avledningsändelserna väljes -dat, gen. 
-daga, illativ -dakkii, som fogas till jämn-
stavig ordstam: sajddat (kk g) 'läge, posi-
tion' (saddje (j) 'plats'), vuogddat (kk g) 

'metod', (vuokki (g) 'sätt'), birradat (kk 

g) 'region, distrikt' (birra postposition 'om- 

kring'), burrudat (kk g) 'kvalité' (buorre, 
bra). Lägg märke till hur andra stavelsens 
vokal förändras. 

Om vi fortsätter med lånord anpassade 
till uddastaviga nomenstammar, kan följan-
de exempel anföras: (2a) giikar, gii'kar-
'kikare', muttur 'motor', stceos'pal 'stämpel', 
gilumnetter, kilometer (andra sammansätt-
ningsledet avgör till vilken typ ordet hör). 
Några ord har ett ijudskick som gör dem 
svåra att placera. Det sedan länge bruka-
de ordet kdpit'tal 'kapitel', har i motsats 
till de flesta ord i denna grupp tre och inte 
två stavelser i nominativ. 

Det skulle föra för långt att räkna upp 
de samiska avledningstyperna och ge exem-
pel på dem. En vanlig a\'ledningstyp, som 
ho"r till uddastaviga stammar (2a) och som 
flitigt brukas vid nybildning av ord, är -s 
fogad till jämnstaviga verbstammar. Orden 
har stadieväxling. Exempel: boados, (båt-
tos-) ' resultat' (jfr fi. tulos; det samiska ver-
het är boattit (5) 'komma'); addos (äad'-
dos-) 'frukt' (,iad'dat (dd) 'växa'); biras 

birras-) 'miljö' (i detta fall bildat på birra 
'omkring'). 

En stor grupp av ord har vokalsiut i no-
minativ (2b): dieöa, (diettag-) 'vetenskap' 
(diettit 5 'veta'), clica (a'i'cag) 'observa-
tion' (di'cat (le) 'upptäcka'), diga (di'gag-) 
'intention', (ms'i'got (ig) 'ämna'), buvta 
(buk'tag-) 'produkt' (buk'tit (vt) 'bringa, 
föra med sig'), s'iadda (sad'dag-) 'ört, växt, 
planta' (i1ad'dat (dd) 'växa'), ddida 
(ddz'dag-) 'konst' (ddi'dit (id) 'kunna', 
jfr närmare i ordbok), mdtta (mdt'tag-) 
'konstfärdighet', (ma't'tit (tt) 'kunna', om 
något inlärt), ccelka (ca?l'kag-) 'sats, me-
ning', (ccel' kit (ik) 'säga'). 

Det samiska avlednings- och böjnings-
systemet är således rikt utvecklat och erbju-
der goda möjligheter till nykonstruktioner. 
Vid en jämförelse visar det sig dock, att 
finskan har ett större förråd av ändelser för 
nominalavledningar, medan förhållandet är 
det motsatta beträffande verbalavledningar. 
Många mindre brukade ändelser skulle kun-
na "aktiveras" i samiskan, och böjnings-
gruppen (3) sammandragna stammar skul-
le kanske kunna brukas ibland. Generellt 
kan man nog säga, att möjligheterna till ny-
bildning finns i tillräcklig grad i språket, 
men arbetet med denna del av språkvården 
är ännu alltför ineffektivt. 
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Har samiskan något ord för ren? 

Svaret på rubrikens fråga är, att det finns 
två ord för 'ren', om man inte räknar med 
de många beteckningarna på renar av olika 
kön, ålder och utseende. Språkmannen skul-
le emellertid med fog kunna säga, att ett 
neutralt ord för ren saknas. Det vanliga or-
det boazo (gen. båccu) betyder egentligen 
'tamren' i motsats till gåddi (gen. gåddi) 
'vildren'. Vilket av de två orden skulle man 
t. ex. bruka i en lärobok, där det talas om 
renens anatomi? Vi konstaterar, att i ny 
kontext kan välkända ord för alldagliga 
ting visa sig vara inexakta. 

Aktuella ordbildningsproblem 

Bland exemplen på avledningar fanns or-
den iadda (iad'dag-) 'ört, växt, planta', 
?addos (iaddus-) 'frukt'. De hör, liksoni 
.?addo (dd) 'växt etc', ihop med verhet 
?addat (dd) 'växa'. .addo är det ursprung-
liga ordet, som burit hetydelserna (1) 
konkr. 'växt, planta, ört', (2) konkr. och 
abstr. 'frukt', (3) fig. 'växt' (i uttryck som 
"stor till växten"). 1 en botanisk framställ-
ning på samiska skulle det vara svårt att 
klara sig utan de två nybildade orden. 1 
detta fall var två vanliga bildningstyper 
"lediga" och de bör, med den preciserade 
betydelse som språkvårdaren (i detta fall 
Thor Frette, Oslo) givit dem, snart vara 
allmänt godtagna i samiskan. 

1 andra fall kan det vara lämpligt att låta 
ord med en äldre och/eller speciell bety-
delse få en modern, som ligger nära den 
tidigare. Exempel: jåttuiat (kk g) 'flytt-
ningsväg (där renägaren flyttar med sin 
renhjord); trafik, kommunikation' (Hans 
J. Henriksen, Oslo). Ordet är nu i allmänt 
bruk i båda betydelserna. 

Den vanligaste metoden för nybildning 
består i att en lämplig ordstam förses med 
avledningsändelse.Ändelsen fogas till stark- 
eller svagstadium av nomen eller verbstam 
(se mer därom i grammatiken). Andra sta-
velsens vokal varierar. 1 ordet geiduiai 
'spännande' (Israel Ruong, Uppsala) (-laI 
är en vanlig ändelse i acljektivavledningar), 
har en mindre vanlig stamvokal -ss- brukats. 
Stammen härrör från gwida- 'i spänt till-
stånd', gldit (id) 'spänna', och ordet har 
bildats analogt med åsuiaI delaktig (oassi 
(s) 'del'). Samiskan har inget ord för 'spän- 

ning', men med åsula?: oassi som förebild 
skulle substantivet gldi kunna bildas. 
Man kunde också låta det konkreta gida-
få den nya betydelsen 'spänning' (gwlda, 
gei dag-). 

Ibland har olika ord för ett och samma 
begrepp konstruerats och kommit i bruk på 
olika håll. Exempel: seroudat (kk g) (Nor-
ge, Sverige), åk tasaigåd di (dd) (Finland) 
'samhälle'. Det förra är konstruerat på 
stammen sr'vi (ro) 'förening, sällskap' 
med ändelsen -dat. Vokalen -u- medför om-
ljud i första stavelsen. Det senare är över-
sättningslån från finskans yh teiskunta. 

1 alla tider har språkbärarna själva lånat 
eller konstruerat nya ord efter de regler 
som språket har. 1 norra Sverige brukas den 
folkliga nybildningen åuojahat (kk g) 'tele-
fon' (telefuvna (vo)). 1 Finland finns det 
sedan länge ett ord för elektricitet, ii5ga 
(hg). 1 detta fall är det finska ordet sähkö 
'ström, elektricitet' utgångspunkten. Båda 
orden har en gemensam (för finskan för-
åldrad) betydelse 'gnista'. 1 Norge brukas 
nyhildningen elefdbmo (rn) (fdbrno 'kraft'). 
1 de- läser man gärna in vårt el- men en-
ligt språkets regler kunde det vara svagsta-
diestam av 6911it (1) 'leva'. Även om över-
sättningen 'levande kraft' är formellt fel-
aktig, ger ordet just den associationen. 

Den största gruppen av nyare kulturord 
utgörs säkerligen av sådana, som kan kal-
las översättningslån. 1 många fall är det 
finska ordet förebilden: bevdigirji (rj) 
'protokoll' (fi. pöyläkirja), doai' bmagåddi 
(dd) 'nämnd; utskott' (toimikunta), duot-
tasii Ii (ii) 'faktum' (tosiasia), idvdigåd'di 
(dd) 'kommitté' (lautakunta), libitdoavtir 
(-doal: tår-) 	'veterinär' 	(eiäiniääkäri), 
vahddat (kk g) 'minoritet' (väheinmistö), 
a?nddat (kk g) 'majoritet' (enemmistö), 
celiinda'ssi (s) 'levnadsstandard' (elintaso), 
sadcijdsai (II II) 'vikarie' (sijainen). 

De folkliga nybildningarna uppstår, när 
ett tillräckligt stort behov föreligger. Språk- 
vårdaren å sin sida har uppgiften att på 
lämpligt Sätt låta avledningarna täcka de 
behov som finns eller som kan komma i 
framtiden, så att inte ett enda ord bär allt- 
för många betydelser (jfr ovan angående 
s'iaddo). Det kan vid ett senare tillfälle 
vara svårt att fördela dem på olika ord, om 
språkbruket hinner stadga sig. Med anknyt-
ning till stanimen i doai bmna (im) 'syssla, 
go••romål, verksamhet' har följande avled-
ningar gjorts: doaima (doai' bmag-) 'företag, 
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firma', doaimahus ( SS s) 'redaktion; förrätt-
ning', doaimahd'dji ' redaktör' (sedan län-
ge i bruk), doairnaliat (kk k) 'ämbetsverk, 
departement, (högre) styrelse', doaimastat 
(kk g) 'kontor, expedition'. 

Slutligen skall en vanlig bildningstyp 
nämnas. Många nomen betecknande person 
som utför en handling bildas genom suh-
stantivering av presens particip (jämnsta-
viga stammar) : d1li'författare, skribent; 
(även) sekreterare', gir' di 'flygplan', (di ii) 
dåv' di 'expert', (bii'la) vuod'd ji' chaufför', 
dut'ki ' forskare', 	gåvvazdl' di 'fotograf', 
oap'pi 'elev', (ska)d1'gi 'nybörjare'; (ud-
dastaviga stammar): ddrkdstd'dji ' inspek-
tör', doairnahd'dji ' redaktör', rdii'dejsed'djz 
'regent', diöuitad'dji 'forskare', galmi-
hd dji 'frysbox', oas' kodced dji'kylskåp' 
(de två sista utarbetade i Kevo i februari 
1973). 
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Litteratur 

Björn Collinder, Svensk språklära. 258 
Lund 1974. Ca-pris 33 kr. (inki. moms) 

Grammatikstudier har fått ett visst upp-
sving på senaste tiden. Det märks också på 
att det nu publiceras fler språkläror och 
grammatiker än för bara några år sedan. 

Just utkommen är en ny språklära som 
skrivits av den ordglade och grundlärde 
Björn Collinder. Enligt företalet riktar sig 
boken till lärare på skolans och kursverk-
samhetens alla trappsteg. Och syftet är att 
skapa en svensk språklära utan sneglingar 
mot den latinska grammatiken. 

Collinders bok är mycket innehållsrik. 
Huvudkapitlen heter Ljudlära, Ordlära, 
Satslära, Uttal och stavning. Det omfångs- 
rikaste avsnittet är ordläran. Där behand-
las i tur och ordning: namnord (substan- 
tiv), binamn ( , syftningsord (hu- 
vudsakligen pronomen), verb, partiklar (ad-
verb, prepositioner, konjunktioner, interj ek- 
tioner). Man får inte bara översikter över 
ordböjning och ordformer utan ofta före-
kommer exkurser och utvikningar om vissa 
funktioner eller vissa aspekter. 

1 verbkapitlet finns t. ex. en redogörelse 
för tempusförhållanden och tidsarter. Med 
många exempel illustrerar Collinder förhål- 
landet mellan tempus och verbart. Bland 
annat tar han upp uttrycket hålla på som 
ju har olika betydelse efter verbets art. Jag 
höll på och botade ett nät = var sysselsatt 
med att laga... Därmed jämförs Jag höll 
på att kvävas = var nära att. 

Exemplet är typiskt för Collinders fram-
ställning i två andra avseenden också. För 
det första nämner han i en anmärkning 
sammanfallet i uttalet mellan och och att 
till /å/ som har lett till att många blandar 
ihop uttrycken hålla på och och hålla på 
att. Sådana iakttagelser om språkbruket 
återkommer ofta, inte sällan försedda med 
språkvårdande kommentarer. För det andra 
har han i exemplet valt ordet botade, som 
ett led - tror jag - i sitt allmänna arbete 
för ett friskare och mindre urvattnat ord-
förråd. 

Det finns många prov i språkläran på 
Collinders ordsträvanden. Ovan angavs t. ex. 
binamn för adjektiv. Men avvikande termi-
nologi är inte något stort problem i boken, 
eftersom Collinder i regel klargör vad han 

menar med varje term. Den som redan kan 
en annan term förstår snabbt vilket ord han 
har ersatt, och den som inte redan kan 
andra termer behöver kanske inte bekymra 
sig om sådana. 

Som redan påpekats renodlar Collinder 
inte t. ex. vissa formella synpunkter, utan 
på de flesta företeelser som han beskriver 
lägger han många olika aspekter. När det 
gäller intcrjektioner t. ex. inleder han med 
en funktionell beskrivning: "Med ett ytt-
randeord menar vi ett ord som har den 
egenskapen att det ensamt för sig kan göra 
tjänst som ett fullständigt yttrande." Och 
så beskrivs de egentliga interjektionerna, 
bland vilka nämns även mindre vanliga, 
som öh, voj och vruiiij. Därefter går Col-
linder in på vad han kallar passivt djur-
språk, de speciella uttryck som människor 
använder bara till djur, t. ex.: ptro, kiss, 
kiss och pull, pull, pull. 1 anslutning till 
dessa behandlas härmning av djurläten och 
av hivlösa ljudkällor, t. ex. brum, bruin 
resp. pling plingeli plång. Detta leder i sin 
tur till en utredning av vilka betydelser el-
ler vilka användningar som olika ljud och 
ljudföljder har i interjektionerna. Så följer 
en redogörelse för sekundära interjektioner, 
dvs, sådana som består av flere ord eller 
sådana som har sitt ursprung i andra ord-
klasser, ex.: vassera och jestanes. Slutligen 
behandlas allmänna svarsord, framför allt 
ja, jo och nej, varvid noteras geografiska 
skillnader i bruket av jo. 

1 kapitlet om satslära finns ett avsnitt 
om ordningsföljd. För läsaren klargörs ord-
ningsföljdens betydelse på flera nivåer: mel-
lan de enskilda ljuden, mellan leden i sam-
mansättningar, mellan orden och mellan 
satserna. Därefter tar Collinder upp främst 
ordföljd och satsföljd. Han diskuterar olika 
fall av omvänd ordföljd i skilda funktioner. 
Så behandlas de förekommande sätten att 
ordna subjekt, predikat och objekt samt 
subjekt, predikat och adverbial med exem-
pel och förklaringar av de olika funktioner- 
na. Han jämför t. ex. ordföljderna Sven 
passade inte och Inte passade Sven. Om 
den senare sägs att den "har en känslo-
prägel, som lätt leder till utformningen 
Inte passade Sven, inte". 

De relaterade exemplen är bara enstaka 
prov på den mångsidighet och uppfinnings- 
rikedom som präglar denna bok; det vore 
för övrigt omöjligt att göra den rättvisa på 
det lilla utrymme som här står till buds. 
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Det är inte en bok som man sträckläser, 
men med hjälp av de mycket omfattande 
sak- och ordregistren behöver ingen få någ-
ra svårigheter att finna vad han söker. Vad 
man än slår på, kan man räkna med att få 
sig till livs en lika underhållande och per-
sonlig som detaljrik och lärd framställning 
av problemet i fråga. Och den som tror att 
med lärd här menas svårtillgänglig och 
krånglig, han tror fel. 

Margareta Westman 

Olavi Korhanen, Samisk-svensk och svensk-
samisk ordbok. 236 s. Samernas folkhögsko-
la i Jokkmokk, Uppsala 1973. Ca-pris 25 
kr. (inkl. moms). 

Den samiska skriftspråkstraditionen har 
framför allt när det gäller ortografin följt 
huvudsakligen två olika linjer, av vilka den 
ena har gjort sig gällande i Sverige och 
den andra i Norge och Finland. 1 Sverige 
har man följt principen att för sådana ljud, 
som ej har någon egen bokstav i det latinska 
alfabetet, använda samma bokstavskombi-
nationer som i svenskan, t. ex. sj  och tj, 
under det att man i Norge har följt princi-
pen att ha särskilda tecken för varje fo-
nem. Så t. ex. har man i Sverige skrivit 
tjatse men i Norge kacce 'vatten', i Sverige 
sjuttje men i Norge iucce 'rimfrost', och i 
Finland har man följt samma system som 
i Norge, vilket först infördes av Rasmus 
Rask. 

1 slutet av 1940-talet kom de svenska och 
norska skolmyndigheterna överens om att 
införa ett gemensamt nordsamiskt skrift-
språk, för vilket det i Norge sedan gammalt 
använda skrivsättet skulle ligga till grund 
men som skilde sig i en del avseenden från 
det i Norge tidigare använda, framför allt 
beroende på att det nu var de i västra Finn-
marken talade dialekterna som lades till 
grund, under det att det tidigare använda 
skriftspråket hade haft en något mera östlig 
prägel. Detta mera västligt inriktade skrift-
språk skulle passa bättre att användas både 
i Norge och Sverige, medan det å andra si-
dan blev något mera främmande för samer-
na i Finland, vilket även ledde till att det 
ej anammades i Finland. 

På detta för Sverige och Norge gemen-
samma samiska skriftspråk har numera en 
hel del publicerats, men det har hittills ej 
funnits någon ordbok över detta språk. Olavi 

Korhonen, som har medverkat flitigt vid 
utgivandet av läseböcker och läroböcker för 
det nya skriftspråket, har tagit till sin upp-
gift att avhjälpa denna brist. Han planerar 
att utarbeta en omfattande ordbok, men 
till att börja med och för att fylla det mest 
trängande behovet har han nu utarbetat en 
mindre samisk-svensk och svensk-samisk ord-
bok, som omfattar 236 sidor och innehåller 
omkring 6 000 ord i vardera riktningen. 
Den har utgivits av Samernas folkhögskola 
i Jokkmokk, där boken också kan beställas. 

Sammanställandet av denna ordbok är 
icke endast ett kompilationsarbete utan in-
nebär även ett aktivt och omistligt bidrag 
till den samiska språkvården. Samerna har 
sedan gammalt ett rikt ordförråd för allt 
sådant som har med samernas traditionella 
levnadssätt att göra, och även för det re-
ligiösa språket har det genom översättningar 
alltsedan 1600-talet och genom användning 
i gudstjänst och själavård fått ett rikhaltigt 
uttrycksförråd, men för många företeelser 
i modernt samhällsliv, teknik osv, finns det 
inte någon fast terminologi. Olavi Korho-
nen har själv varit en av de mest aktiva vid 
arbetet med att skapa ett mångsidigt för-
råd av samiska "kulturord", och åtskilliga 
av dessa nybildningar finns nu redovisade 
i den nya ordboken. Exempel på dessa kan 
läsaren finna i Korhonens artikel "Den sa-
miska språkvårdens problem" i denna tid-
skrift. 

Denna första ordbok över det nya nord-
samiska skriftspråket är att hälsa med stor 
glädje, och man får hoppas att författaren 
kommer att få tid, krafter och resurser att 
fullfölja planerna på en stor standardordbok 
över detta språk. 

Bo Wickman 
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