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Språkvård 1976 

Tidskriften Språkvård utges sedan 1965 med fyra nummer 
årligen. Detta nummer inleder tidskriftens tolfte årgång. Tid-
skriften har nu fått en ny och mera överskådlig typografisk 
utformning. Samtidigt har omfånget ökats, så att varje num-
mer i fortsättningen kommer att innehålla 32 eller 24 sidor 
mot tidigare normalt 16 eller i vissa fall 20 sidor. 

Språkvård utges av Svenska språknämnden och innehåller ar-
tiklar och notiser om svensk språkbruk och om allmänna 
språkvårds- och språkfrågor. En återkommande avdelning är 
"Frågor och svar", där ett urval av de tusentals språkfrågor 
som varje år riktas till språknänmden (eller till denna tid-
skrift) besvaras. Särskild uppmärksamhet ägnas naturligtvis 
åt nämndens egen verksamhet liksom åt samarbetet mellan 
språknämnderna i de nordiska länderna. 

Språkvård är också avsedd att vara ett forum för debatt om 
aktuella och viktiga språkfrågor av alla slag. Tidskriften vän-
der sig inte till någon speciell kategori läsare - den är av-
sedd för alla som är intresserade av vården och utvecklingen 
av vår tids svenska och till alla som vill vidga och fördjupa 
sina kunskaper om vårt språk. Det är naturligtvis nämndens 
förhoppning att tidskriften skall ha ett särskilt värde för alla 
som aktivt sysslar med eller använder språket i sin dagliga 
gärning, det må vara som skribenter, som talare, som lärare 
eller som språkforskare. 

Detta första nummer för 1976 sänds ut till ett stort antal per-
soner, företag och institutioner med en erbjudan om abonne-
mang. Helårsprenumeration kostar 18 kronor (inkl. moms). 



Bertil 
Molde 	Han, hon, den - eller vad? 

"För könens likställighet ter det sig väsentligt att vi - som 
nu ofta sker - går över till könlösa yrkesbenämningar, t. ex. 
lärare, direktör och riksdagsiedamot i st. f. lärarinna, direk-

tris resp. riksdagsman och riksdagskvinna. Finskan äger i hän 

'han/hon' ett könlöst personligt pronomen, medan vi i svens-
kan måste ange kön v a r j e gång vi onmämner en människa 
med tredje personens pronomen. Detta är opraktiskt och kan 
någon gång kännas stötande." 
Karl-Hampus Dahlstedt, Språkvård och samhällssyn, s. 111, 

i: Språk, språkvård och kommunikation (1967). 

Sedan urminnes tid har - som påpe-
kats bl. a. av Erik Wellander i Riktig 
svenska (4 uppi. 1973, s. 118) - prono-
menet han använts som ett allmänt per-
sonligt pronomen, "utan avseende på 
individens kön eller med avseende på 
båda könen". Detta har gällt för det 
svenska lagspråket ända sedan medel-
tiden, och även i nutida lagtexter och i 
andra texter på "offentlig svenska" 
finns det gott om exempel på detta bruk 
av han (honom, hans). På samma sätt 
användes denne (och icke denna), lik-
som ord av typen gärningsmannen. Det 
är endast i mycket speciella fall som 
pronomenet hon har kommit till an-
vändning i författningsspråk. Det är av 
ålder egentligen endast när personer av 
olika kön omnämns i ett gemensamt 
sammanhang, som detta förekommer. 
Redan i 1734 års lag finns exempel på 
detta, t. ex. i Giftermålsbalken 11: 2: 
"Hafwer man eller hustru giordt gäld 
före ächtenskapet; gälde hwar sin, af 
thet han eller hon förut ägde." 

1 vissa fall kan det uråldriga bruket av 
det generella pronomenet han i nutida 
lagtext verka direkt förvirrande. 1 "Lag 
5 juni 1973 om ogifta sammanboendes 
gemensamma bostad" lyder första me-
ningen i första paragrafen: "Innehar vid 
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upplösning av äktenskapsliknande sam-
levnad mellan ogift man och ogift kvin-
na den ena av parterna hyres- eller bo-
stadsrätt till lägenhet, vilken uteslutande 
eller huvudsakligen skolat tjäna som 
parternas gemensamma bostad, får den 
andra parten övertaga hyres- eller bo-
stadsrätten, om han bäst behöver bo-
staden och det med hänsyn till omstän-
digheterna i övrigt kan anses skäligt". 
Och 2 § i samma lag lyder: "Part för-
lorar sin rätt att övertaga hyres- eller 
bostadsrätten, om han icke framställt 
anspråk därpå senast tre månader efter 
det att han har flyttat från lägenheten". 
Ordet han - som här har kursiverats - 
i dessa båda paragrafer i en lag som rör 
gemensam bostad för "ogift man och 
ogift kvinna" kan leda den läsare som 
inte känner lagspråkets speciella bruk 
av han till åtminstone ett ögonblicks 
förvirring - läsaren kan tro att han 
syftar enbart på den manliga parten. 1 
just de här båda fallen syftar han på or-
det part, och i sådana fall kunde kanske 
ett annat, könsneutralt pronomen ha an-
vänts, nämligen den. 

Pronomenet den förekommer numera 
och i ökande omfattning i sådana fall 
där både han och hon ter sig mindre 
lämpliga för skribenten. Efter Erik Wel- 



lander (anfört ställe) kan två exempel 
anföras: "SPK:s arbete går inte ut på 
att välja inköpsställe åt kunden, men 
SPK skall verka för att kunden ska veta 
vad den gör och helst innan den gör det" 
och "Om en förvärvsarbetande ensam-
stående blir sjuk, kan den inte ens mot 
inkomstgraderad betalning få social 
hemhjälp". Denna användning av ett 
personligt och stilistiskt helt neutralt den 
är än så länge relativt ovanlig och kan 
därför te sig påfallande. Men sannolikt 
skulle ett vidgat bruk av detta den göra 
att typen parten, kunden, patienten osv. 
- den skulle komma att verka mera 
naturlig. 

En lösning som förekommer i nutida 
svenska, dock såvitt jag känner till aldrig 
i lagspråk eller annat författningsspråk, 
är att man skriver han/hon. Detta egen-
domliga skrivsätt för "han eller hon" 
kan knappast rekommenderas, utan skall 
man ange båda könsalternativen, är 
skrivningen han eller hon (eller omvänt) 
den lämpligaste. 

Tystnadspliktskommitténs 
betänkande 

Den 7 maj 1975 utsåg chefen för justitie-
departementet hovrättslagmannen Erik 
Holmberg till ordförande i en utredning 
om offentliga funktionärers tystnads-
plikt ("tystnadspliktskommittén"). Till 
övriga medlemmar i kommittén utsågs 
senare riksdagsledamöterna Bertil Fiske-
sjö och Kurt Owe Johansson. Utred-
ningen avgav den 2 december 1975 sitt 
slutbetänkande, "Tystnadsplikt och ytt-
randefrihet" (Ds Ju 1975: 22), i januari 
1976 utgivet som SOU 1975: 102. Kom-
mitténs betänkande innehåller ett för-
slag till "Lag om offentliga funktionä-
rers tystnadsplikt" (LOFT) och ett för-
slag till "Lag om tillämpningen av 8 

kap 4 § massmediegrundlagen" (TL) 
samt vissa förslag till mindre ändringar 
i andra lagar. 

Tystnadspliktskommittén (TK) har - 
såsom den första av alla svenska utred-
ningar som har avgivit förslag till ny 
lagtext 	ägnat särskild uppmärksam- 
het åt frågan om "könsneutral" utform-
ning av lagtext. Det omfattande kapitlet 
"Specialmotivering" i kommitténs be-
tänkande inleds med följande avsnitt: 

"1 våra lagar och förordningar används av 
ålder som pronomina orden han och denne 
samt böjningsformer av dessa, hans, ho-
nom och dennes, även när personer av båda 
könen avses. Detta gäller även författ-
ningar som till allra största delen riktar sig 
till kvinnor (se t. ex. 1 a § lagen 1947: 529 
om allmänna barnbidrag). Direktiven i för-
fattningarna har således formellt sett riktats 
till ungefär halva befolkningen när de reellt 
har gällt även andra hälften. 1 andra ter-
mer, kanske något ägnade att dölja verklig-
heten, kan detta uttryckas så att de masku-
lina pronomina i officiellt språk betecknar 
även person oberoende av kön. 
TK har sökt olika utvägar att komma ifrån 
detta dilemma. 
Bäst vore att finna pronomina som inte i 
språkbruket är belastade genom att vara 
anknutna till något av könen. "Den" och 
"dess" kan tänkas i vissa lägen, men de 
löser inte alla problem (t. ex. behovet av 
ett demonstrativt pronomen). "Den" kan 
också i vissa lägen få en pejorativ klang. 
En annan möjlighet vore att skapa helt nya 
pronomina, som verkligen står för båda 
könen. Kommittén, som har blivit sarn 
mansatt utan hänsyn till språkliga eller lit-
terära kvalifikationer, har emellertid inte 
ansett sig kunna föreslå någon sådan lös-
ning. 
En annan utväg vore att i lagtexten ge-
nomgående begagna feminina pronomen-
former och utgå från att befolkningens 
manliga hälft skulle rätta sig efter direkti-
ven, på samma sätt som kvinnor hittills 
har visat hörsamhet mot de direktiv som 
formellt är riktade till män. Ett argument 
mot en sådan lösning är att direktiven, mot 
bakgrunden av hittillsvarande språkbruk, 
skulle kunna uppfattas såsom avseende en-
dast kvinnor. Detta argument har inte va-
rit avgörande för TK. Det vore lätt att, 
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genom uttalanden i motiven eller, hellre, 
genom en bestämmelse i lagen (exempel: 
"Då ordet 'hon' och andra pronomina 
syftande på kvinnligt kön begagnas i denna 
lag, avses även personer med manhigt kön") 
klargöra att en sådan tolkning inte vore 
lagenlig. Viktigare är att denna metod inte 
löser problemet på längre sikt. Man kan 
inte gärna tänka sig en ordning enligt vil-
ken varannan författning formellt riktades 
till kvinnor och varannan till män. inte 
heller vore det tillfredsställande, om man 

vissa författningar, som för närvarande 
har betydelse mest för män (t. ex. författ-
ningar om präster eller om polisväsendet), 
begagnade maskulina pronomina och i and-
ra, t. ex. författningar om utbildning och 
legitimation av sjuksköterskor, begagnade 
fern mina pronomina. 
TK har inte funnit någon annan utväg ur 
dilemmat än att i vissa fall "avpersonalise-
ra" direktiven, i andra fall begagna dubbla 
pronomina. Ett exempel på den förra me-
toden är en föreskrift i 3 § 2 st. LOFT om 
att JK har rätt att få "alla begärda upplys-
ningar" i stället för det språkligt friskare 
uttrycket "alla de upplysningar han eller 
hon begär". Ett annat exempel är en be-
stämmelse i 6 § i samma lag där TK, i an-
slutning till en äldre tradition, begagnar 
possessivpronomen "dess" med syftning på 
person. Den senare metoden har TK be-
gagnat i flertalet bestämmelser om tyst-
nadsplikt (10-21 §), där det sägs att "han 
eller hon" har tystnadsplikt, i stället för det 
traditionella "han". 
TK förordar den här nämnda lösningen, 
trots att den har vissa brister. Att man på 
detta område genomför en språklig jäm-
ställdhet har enligt TK ett så stort prin-
cipiellt värde att man, i avvaktan på att 
man finner en helt tillfredsställande lös-
ning, får godta vissa språkliga försäm-
ringar, en viss ökning av mängden tryck-
svärta i författningstexterna och en ökning 
av huvudbryet för dem som skriver texter-
na." 

Detta är ett resonemang av allra största 
språkliga intresse, kanske det t. o. m. kan 
komma att visa sig få språkhistorisk be-
tydelse. 

Det är också av vikt att se hur kommit-
tén har tillämpat sina könsneutrala prin-
ciper i själva lagförslaget. Några citat 
(kursiveringarna har gjorts här): 

2 § Gäller tystnadsplikt om vad någon har 
erfarit under sådan verksamhet som avses i 
1 § första stycket, får denna person icke 
- - - vare sig under verksamheten eller 
senare yppa det för annan - - - 
3 § Den som har tystnadsplikt - - -. 
Även om risk för skada föreligger får han 
eller hon lämna uppgift till annan, om det 
är - - - 
6 § Tystnadsplikt kan, i vad den gäller till 
förmån för enskild, eftergivas av denne el-
ler denna. - - - Inskränkning i enskilds 
rätt att utbekomma allmän behandling, 
som skall hållas hemlig till dess förmån, 

17 § Präst, som mottager bikt eller delta-
ger i själavårdande samtal, samt läkare el-
ler annan, som deltager i frivillig under-
sökning. vård - - -' har tystnadsplikt 
om enskilds hänvändelse och om vad som 
har iakttagits, inhämtais eller åtgjorts med 
anledning av hänvändelsen, - - -. 
19 § Den som hos myndighet sysslar med 
- - -, har tystnadsplikt om anmälan 
från enskild person samt om vad han eller 
hon under verksamheten har erfarit om nå-
gons personliga eller ekonomiska förhål-
landen, om det kan antagas att röjande 
skulle medföra skada eller obehag för den-
na person eller för dess nära anhöriga. 

Dessa citat jämte tystnadspliktskommit-
téns resonemang i det ovan citerade av-
snittet torde någorlunda väl belysa hur 
kommittén har löst sin ingalunda lätta 
självpåtagna uppgift att skriva en köns-
neutral lagtext. Det står klart att det 
inte utan vidare och överallt skulle gå 
att använda pronomenet den om person 
i denna text - det är helt omöjligt i 
flera av fallen (t. ex. i 2 §), i varje fall 
med i övrigt oförändrad text. 1 vissa fall, 
t. ex. i 17 §, har lagförslagets författare 
tvingats att använda en passivomskriv-
ning ("vad som har iakttagits - åt-
gjorts"), där man enligt hittills gängse 
skrivsätt snarast skulle haft pronomenet 
han följt av aktiva predikatsverb. 1 någ-
ra fall används dess syftande på person 
(6 § och 19 § i här anförda citat). Detta 
ålderdomliga bruk av dess verkar natur-
ligtvis i förstone påfallande (särskilt i 
6 § där ordet föregås av till, vilket kan 
leda läsaren till att spontant uppfatta 

6 



orden till dess som ett konjunktionsut-
tryck). 1 stället för dess kunde givetvis 
det längre uttrycket hans eller hennes 

ha använts; kanske denna lösning hade 
varit lämpligare och stått i bättre över-
ensstämmelse med det annars konse-
kvent genomförda bruket av subjektsut-
trycket han eller hon (objektsuttrycket 
honom eller henne förekommer inte i 
kommitténs lagförslag). 

Som kommittén själv är väl medveten 
om har den könsneutrala utformningen 
av lagförslagen lett till en viss förläng-
ning av texten. Men detta är en ringa 
nackdel. Hade de principer som tyst-
nadspliktskommittén har formulerat och 
skickligt tillämpat kommit till använd-
ning tidigare, hade åtskilliga av våra 
nyare lagar sett annorlunda ut. Det gäl-
ler med säkerhet den lag om ogifta sam-
manboendes bostad som citerades ovan. 

Det bör dock påpekas att det är först 
under senare decennier (alltså långt före 
kvinnoåret 1975!) som problemet om 
det generella han, använt också om 
kvinnor, har börjat uppmärksammas på 
allvar. Detta gäller för övrigt inte bara 
Sverige och svenskan, utan det gäller 
många andra länder och språk 	språk 
som inte är lika lyckligt lottade som 
finskan med sitt könsneutrala (eller her-
mafroditiska) hän. Det har också vid 
skilda tillfällen och av olika språkmän 
och andra föreslagits att vi i svenskan 
skulle försöka skapa ett nytt, könsneu-
tralt pronomen hen (en bildning av han, 
hon och den). Som Kari-Hampus Dahl-
stedt säger i en not till det citat som an-
förts som inledning till denna artikel är 
det en besvärlig operation att införa ett 
nytt pronomen i ett språk. Och Dahl-
stedt påpekar också: "Vi måste i så fall 
också komma överens om dess böjning, 
t. ex. genitiv hens objektiv hen." Tan-
ken att införa hen som nytt pronomen 
torde vara praktiskt ogenomförbar. En 

framkomligare väg är säkert den som 
tystnadspliktskommittén har slagit in på, 
nämligen att avstå från han som gene-
rellt pronomen och införa det dubbla 
uttrycket han eller hon. Men möjlighe-
ten att i större utsträckning också an-
vända den som rent personbetecknande 
bör kanske prövas grundligare. 

Om tystnadspliktskommitténs lagförslag 
skulle följas i fråga om den könsneutra-
la formuleringen av texten, skulle detta 
innebära ett kraftigt brott mot tidigare 
språklig tradition. Men som kommittén 
själv påpekar är denna fråga av stor 
principiell vikt, och det torde vara omöj-
ligt att i längden fortsätta att skriva för-
fattningar som "formellt sett riktats till 
ungefär halva befolkningen när de re-
ellt har gällt även andra hälften". Hur 
svårt det än kan vara med ett så starkt 
ingrepp i en uråldrig språklig praxis, så 
ter det sig allt nödvändigare att anpassa 
det offentliga språkbruket, inte minst 
författningsspråket, till den tid och den 
verklighet som råder nu. En övergång 
nu under 1976 till könsneutrala offent-
liga texter, gärna med början i tystnads-
pliktsiagen, skulle bli en milstolpe i vårt 
språkbruks historia. Visst skulle över-
gången leda till svårigheter - både så-
dana som lätt kan förutses och sådana 
som kanske inte är direkt förutsebara 
- men det bör inte få hindra en reform. 
En av de förutsebara olägenheterna är 
att det för lång tid framåt kommer att 
bestå en klar skillnad mellan lagar och 
andra författningar skrivna i han-form 
och sådana som är könsneutrala. Men 
det är en olägenhet som är oundviklig, 
lika oundviklig som den att nyare för-
fattningstexter har singulara predikats-
verbsformer också till plurala subjekt, 
medan äldre och fortfarande giltiga tex-
ter har plurala predikatsverb. En för 
längre eller kortare tid kvarlevande "in-
konsekvens" kan aldrig få bli ett hinder 
för en sakligt välgrundad reform. 
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Göran . Du pacifist - din pacifist Kjellme 

Ett för de nordiska språken speciellt fenomen är att det går 
att säga både Du pacifist  och Din pacifist till en person. De 
här båda uttryckstypernas användning och funktion i svens-
kan är ämnet för denna artikel av docent Göran Kjellmer, 
Engelska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Det finns ett språkligt fenomen i svens-
kan som ofta tilldrar sig utlänningars 
förvånade intresse: språket har en dub-
bel uppsättning av tilltalspronomina 
inom en och samma person. Man kan 
säga både "Du Oskar" och "Din idiot", 
både "Ni pacifister" och "Era pacifis-
ter". Engelskan, tyskan och franskan 
saknar sådan dubbelhet, och man kan 
väl därför fråga sig om den fyller någon 
funktion i svenskan, och vilken i så fall 
denna funktion är. 

Låt oss i fortsättningen kalla kombina-
tionen av personligt pronomen och sub-
stantiv för Du X och kombinationen av 
possessivt pronomen och substantiv för 
Din X. 

Uppkomst 

SAOB intresserar sig (uppslagsordet 
DIN, poss.pron.) för uppkomsten av Din 
X och menar med E. H. Tegnér att X i 
Din X ursprungligen varit ett abstrakt 
substantiv som betecknade en egenskap 
som kunde betraktas som karakteristisk 
för den tilltalade. Din odåga skulle då 
ha betytt 'Din oduglighet', Din otäcka 
skulle ha betytt 'Din otäckhet' osv. Som 
paralleller från yngre tid ges Ers hög-
het, Ers majestät, Ers nåd. Gjerdman 
(1915) har vissa betänkligheter inför 
denna förklaring och föreslår flera upp-
komstmöjligheter som han menar kan 

ha realiserats på skilda håll. De är dels 
en "blandning av de olika sätt att till-
tala en person som voro i bruk", näm-
ligen typen du svin päls och den djävla 
svinpäls, dels en kontamination av till-
talsformerna (h)inn (best. art) + adjek-
tiv+ substantiv, /n + adjektiv+ substan-
tiv och jn + (h)inn + adjektiv + substan-
tiv, varvid jn+(h)inn tänkes övergå i 
/)inn, och dels, slutligen, en utvidgning 
av typen /inn br6/urbani 'din broders 
b an cm an' 

Tilltal 

Om vi går över till det moderna språ-
ket, skall vi först se att förhållanden 
likartade med dem som råder mellan 
Du X och Din X också existerar mellan 
Jag X och Min X, mellan Vi X och 
Våra X och mellan Ni X och Era X, så-
som i följande fall: 

Jag, Erik Svensson, lovar härmed 
att... 
Min idiot, nu låste jag in bilnycklar-
na! 
Du Andersson, ta i ett tag här! 
Din slöt ock, försök att hålla dig va-
keri! 
Vi studenter kräver medbestämman-
derätt. Vi Bookar, Krokar och Rothar. 
Och vi, våra dumbommar, som trod-
de honom på hans ord! 
Ni barn får vänta till sist. 
Era små änglar, har ni städat hela 
huset! 
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Någon liknande växling kan knappast 
iakttas inom tredje person, i varje fall 
finns inte längre någon produktiv Hans 
X-typ i växling med en Han X-typ. 
Hennes Nåd, Hans Majestät, Hennes 
Kungl. Höghet är representanter för en 
liten grupp stelnade uttryck; någon ny-
bildning inom gruppen äger troligen in-
te rum. Det förefaller alltså som om 
växlingen vore begränsad till användning 
i tilltal. 

1 detta sammanhang kan man lägga 
märke till att bruket av Du+ett sub-
stantiv i singularis (och någon enstaka 
gång skämtsamt i pluralis: Du grabbar!) 
där den talande vänder sig till en hel 
grupp personer under de senaste åren 
blivit mycket vanligt. Uttryck som Du 
student, Du medborgare, Du konsu-
ment och t. o. m. Du pensionär syns nu 
allt oftare på affischtavlor och i tid-
ningsannonser. Utbredningen av denna 
typ sammanhänger antagligen med det 
segertåg Du nu gör som allmänt tilltals-
pronomen i svenskan. 

Skillnad mellan typerna 

SAOB anser att Din X "(åtm. för den 
nutida språkkänslan) [än likvärdigt med 
DU 1. ... DIG, åtföljda af en apposi-
tion". Av fortsättningen, "i förb. med 
oftast mer 1. mindre drastiska, ej sällan 
vulgära ord för att gifva uttryck åt 
harm 1. förakt 1. ovilja, hån 1. ömkan 
o. d., men äfv. stundom i uttr. för del-
tagande 1. beundran, smeksam vänlighet 
o. d.", kan man väl förmoda att SAOB 
menar att Din X har sina stilistiska do-
mäner begränsade till talspråket. Wel-
lander (1973) omnämner också företeel-
sen (sid. 32) som typisk för talspråket. 1 
Svensk handordbok (1966) förekommer 
typen under min, din och eder (men 
inte under vår!) med etiketten "yard.". 

Du X tycks inte ha några sådana stilis-
tiska begränsningar. Vidare förefaller 
x i Din X genomgående vara känslo-
laddat, medan X i Du X verkar mera 
neutralt i detta avseende. Svensk hand-
ordbok ger följande exempel på Din 
X-typen: "din lymmel, skurk, odåga, 
ynkrygg, åsna, slyna, fjolla!; ditt nöt, 
våp, kräk!; din olycksfågel!; din stacka-
re!; din lyckliga ost!; ditt lilla pyre!"; 
"era dumbommar, drumlar, fega stac-
kare; försvinn, ert pack!"; "[jag,] min 
stackare, min dumbom, min åsna; [jag,] 
mitt dumma nöt, att jag inte begrep 
det!". Är då skillnaden mellan Du X 
och Din X den att Din X är en tal-
språksmässig, vardaglig variant av Du X 
som används, eller kan användas, i 
emotionella sammanhang? Låt oss se 
efter. 

Typisering 

Om vi jämför följande tilltal kommer 
en av de mest karakteristiska skillnader-
na mellan Du X och Din X i dagen: 
Du Andersson, ta Din Krösus, du får 
i ett tag här! 	bjuda i dag! 
Du idrottsman, 	Din sportfantast, 
köp din utrustning 	stäng äntligen 
hos IDROX! 	av TV-n! 
Även om Din X-typen normalt är mer 
emotionellt laddad än Du X-typen, är 
"emotionsförklaringen" till skillnaden 
mellan de två klart otillräcklig. Det är 
svårt att tänka sig "Din idrottsman" 
som tilltal ens i aldrig så känsloladdade 
sammanhang, och som tilltal verkar 
"Din Andersson" helt omöjligt. Jag vill 
i stället göra gällande att den avgöran-
de skillnaden mellan de båda typerna är 
den att medan båda uttrycken markerar 
den tilltalades tillhörighet till en viss 
grupp, Du X anger tillhörighet till en 
grupp av varelser som i vanliga fall be-
tecknas med X; Din X, däremot, anger 
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tillhörighet till en grupp av varelser som 
utmärker sig genom att de har egenska-
per, eller ger prov på beteenden, som 
talaren anser vara särskilt typiska för 
X. (En "grupp" kan i extremfallet ut-
göras av en enda individ). 1 Du X an-
vänds X i sin normala, neutrala omar-
kerade betydelse, i Din X, däremot, an-
vänds X i en markerad, "typiserande" 
betydelse. Bruket av Din X visar dess-
utom ofta - men inte alltid - att den 
talande intar en kritisk eller negativ atti-
tyd till den tilltalade. Detta innebär att 
det i första hand är den talandes syn på 
relationen mellan X och den tilltalade 
som styr valet mellan Du X och Din X. 
Vi kan säga 

Du Svensson 
då vi tilltalar någon med detta namn, 
och det verkar inte omöjligt att till nå-
gon med ett annat namn säga t. ex. 

Du orkar väl inte reagera på sånt, 
din Svensson. 

Vidare kan vi naturligtvis tilltala någon 
med namnet Andersson 

Du Andersson 
men vi kan normalt inte tilltala någon 
annan än Andersson 

Din Andersson. 
Förklaringen till skillnaden i språkets 
behandling av de båda namnen ser ut 
att vara den att det typiska hos olika 
grupper är uppenbart för oss i olika hög 
grad. 1 fallet Din Svensson markeras 
att den tilltalade har sådana egenskaper 
som utmärker "typen Svensson", och vi 
inser att den talande måste syfta på Me-
delsvensson. 1 fallet Din Andersson är 
det för de flesta mindre klart vad "ty-
pen Andersson" skulle stå för. 1 andra 
fall, återigen, är det typiska mer uppen-
bart. Det är lätt att tänka sig en situa-
tion där en person som i något avseen-
de utmärkt sig utnyttjas på detta sätt i 
Din X-sammanhang: 

Du, din Ronnie Peterson, skall väl 
som vanligt försöka köra om alla bilar 
vi får se på vägen. 

Det som sker när ett egennamn före-
kommer i Din X-formeln är att det an-
vänds som ett appellativ. Om egennam-
net ofta används som appellativ, kan det 
helt övergå i denna klass och få dess 
kännetecken, såsom artiklar, pluralän-
delser och liten begynnelsebokstav 
(quislingarna). Det är väl i sådana fall 
lämpligt att räkna med att ett homo-
nymförhållande inträtt i språket mellan 
två substantiv, ett egennamn och ett 
likalydande appellativ. 1 princip kan 
varje egennamn användas som appella-
tiv i svenskan; detta sker speciellt då 
något karaktärsdrag eller beteende hos 
namnets bärare uppfattas som typiskt 
av den talande och hans auditorium. 
Namnet som blivit appellativ kommer 
då att beteckna klassen av dem som vi-
sar prov på det aktuella karaktärsdra-
get eller beteendet. Om alltså någon 
Andersson i en arbetsgemenskap upp-
fattas som utrustad med typiska egen-
skaper som i första hand slår en då man 
hör hans namn (den där strebern An-
dersson, snobben Andersson, arbetsmy-
ran Andersson), har "typen Andersson" 
fått en särskild mening. Det är då fullt 
möjligt att i denna grupp av talare kalla 
någon annan 

Din Andersson. 
Genom att använda Din X-formeln 
tvingar man åhöraren att betrakta den 
tilltalade i ett speciellt ljus med emotio-
nell färgning, såsom innehavare av en 
särskilt karakteristisk egenskap. Jämför 

Ni borde visa lite hänsyn, ni bilister, 
mot oss fotgängare 

och 
Ni borde ut och röra på er i skog och 
mark, era bilister. 

1 det första fallet betyder bilister rätt 
och slätt 'förare av bilar'. 1 det andra 
fallet har det betydelsen 'typiska bilföra-
re, bilförare i särskilt hög grad, inbitna 
"bilvanemänniskor"' eller något dylikt. 
Om nu denna betydelse av bilist kallas 
"pregnant", kan de flesta substantiv på 
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liknande sätt ges en pregnant betydelse. 
Det är i denna pregnanta betydelse sub-
stantivet kommer att beteckna, inte alla 
referenter det i sin vanliga användning 
betecknar, utan endast de referenter som 
är särskilt typiska för gruppen i fråga i 
något uppenbart avseende. När man an-
vänder formeln Din X tar man fasta på 
denna pregnanta betydelse hos substan-
tivet. Det ligger i sakens natur att som-
liga substantiv har mera entydiga och 
för alla uppenbara associationer än and-
ra och därigenom har vad man kan kal-
la en pregnant betydelse: 

Du är en riktig feminist 
förefaller omedelbart begripligt ('en ty-
pisk förkämpe för kvinnosaken'), medan 

Du är en riktig kvinna 
lätt framkallar reaktioner som "Hur så, 
i vilket avseende? Är jag särskilt mjuk 
eller öm eller medkännande eller vac-
ker eller svag eller huslig eller fåfäng 
eller vad?" Just mångfalden av de kon-
notationer som i vanliga fall förknippas 
med ordet kvinna gör att ordet bara i 
mycket speciella fall kan få pregnant 
betydelse. Det är, i samma mån och av 
samma skäl, naturligare att säga 

Din feminist än Din kvinna. 

Tifital av vem? 

Om vi alltså kan slå fast att Din X till 
skillnad från Du X har en typiserande 
funktion i svenskan, skall vi nu se att 
detta får vissa något överraskande kon-
sekvenser. Vid användandet av Din X-
formeln hänför man den tilltalade i nå-
got bestämt avseende till en klass. 

Din professor 
betyder 'Du har en eller flera av de 
egenskaper eller beteenden man särskilt 
brukar förknippa med professorer'. Man 
behöver alltså inte vara professor för att 
tilltalas på detta sätt. Det är tvärtom så 
att tilltalet Din X normalt riktas till nå- 

gon som inte är en X i egentlig bemär-
kelse. Jämför följande exempel: 

Ledsagen honom, 1 änglar (Ni äng- 
lar), på hans sista färd! 
Era änglar, har ni städat hela huset! 

"Era änglar" skulle vara näst intill omöj-
ligt som tilltal till sådana som faktiskt 
är änglar, och detta inte enbart av sti-
listiska skäl (teologiska konsiderationer 
är väl här irrelevanta!), medan "Ni äng-
lar" verkar lika omöjligt till sådana som 
bevisligen inte är det. Både 

Du Quisling 
och 

Din Quisling 
är alltså möjliga tilltal, men det första 
bara till en som verkligen heter Quisling 
och det andra främst till någon annan 
som utmärker sig genom sådana egen-
skaper och handlingar som gjorde Vid-
kun Quisling herostratiskt ryktbar. Att 
man i informella ögonblick kan kalla en 
person 

Din åsna 
medan 

*Du  åsna 
är omöjligt som persontilltal, samman-
hänger således med att den tilltalade 
trots allt inte är ett exemplar av släktet 
Asinus. 

På liknande sätt kan man iaktta att 
Era barnungar 

snarare riktas till sådana som uppför 
sig som eller liknar barn än till barnen 
själva. Likaså riktas 

Ni tonåringar 
till just tonåringar, medan 

Era tonåringar 
kommer till användning vid tilltal, inte 
främst av tonåringar, utan av dem som 
uppför sig som sådana trots att de är 
äldre. Man skulle kunna säga att Du X 
betyder 'Du, X', (där X är en apposi-
tion till Du) eller kanske 'Du(,) som är 
X', och att Din X betyder 'Du visar prov 
på sådana egenskaper eller beteenden 
som är typiska för X'. 
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Citationstecken 

Det är inte omöjligt att kalla barn "Era 
barnungar" eller en professor "Din pro-
fessor", om också tilltal med innebörden 
'Ni uppför er som typiska barnungar' 
eller 'Du uppför dig som en typisk pro-
fessor' naturligare riktas till dem som 
inte är barnungar resp. professorer. 
(Jämför diskussionen av "bilist"-exem-
plen ovan.) Emellertid kan nu det för-
hållandet att Din X inte utsäger att den 
tilltalade faktiskt är X i egentlig bemär-
kelse, bara att han visar prov på egen-
skaper som är typiska för dem som är 
X, användas för att ifrågasätta tillämp-
barheten av det använda substantivet. 
Din X får då funktionen av ett "s. k." 
eller ett citationstecken, vilket samtidigt 
kan markera talarens avståndstagande 
eller förakt. Markeringen visar att den 
tilltalade enligt talarens mening inte når 
upp till den standard som substantivet 
normalt betecknar. Jämför 

Ni planerare bör betänka att 
och 

Ni, era planerare, tror visst att ...
likaså 

Kan ni marknadsexperter förklara 
varför 

och 
Det kan ni, era marknadsexperter, 
aldrig förklara. 

Om substantivet har en negativ ladd-
ning, kan Din X markera att kritiken 
kvarstår, men att talaren ser något mind-
re allvarligt på saken: din skojare, din 
besserwisser, din stor!jugare. Svensk 
handordbok citerar (uppslagsordet du) 
frånLuk. 12: 20 Guds tal till en rik man 
'?Du dåre, i denna natt skall din själ ut-
krävas av dig" med kommentaren 
"mest i högre stil (eljest föredras din) 
framför subst. med nedsättande bet.". 
1 ljuset av det just sagda kan man kan-
ske tillägga att Du dåre här föredras 
framför Din dåre inte bara av stilistiska 

skäl: Din dåre skulle ju kunna uppfattas 
så, att Gud faktiskt inte hänförde den 
rike mannen till klassen av dårar i alla 
avseenden. På liknande sätt är det na-
turligt att vänta sig Du syndare snarare 
än Din syndare i bibliska och kyrkliga 
sammanhang. Den senare formen skulle 
ju kunna antyda att anmärkningen inte 
var så allvarligt menad. 

Svordomsbestämningar 

Adjektiviska attribut förekommer vid 
både Du X och Din X: 

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord 
Du store mästare; du store tid 
Ni plattfotade soldater blir säkerligen 
nedklassade 
Din gamle skojare 
Din store buse 
Era plattfotade utsugare 

Trots att alltså bestämningar kan före-
komma vid båda typerna finns ändå en 
intressant skillnad mellan dem, möjligen 
iakttagbar endast hos vissa talare, då 
bestämningarna är av ett speciellt slag, 
nämligen svordomar. Åtminstone hos 
somliga talare tycks svordomar kopplas 
enbart med Din X-typen och aldrig 
med Du X-typen. För att motivera detta 
påstående måste jag göra en kort ut-
vikning. 

Låt oss ett ögonblick begrunda svenska 
svordomars uttal. Det förefaller som om 
vissa högfrekventa svordomar i varje 
fall i Göteborg har ett normalspråksut-
tal och ett svordomsuttal, där svordoms-
uttalet följer egna fonologiska regler: 

Normalspråks- Svordomsuttal 
uttal 

fan 	'fct:n 	xfa)n 
fasen 	- 	 xfa:sn 
helvete 	xhrl:ve:t 	xhrl:vrt 
(d)jävla(r) xj E:vla(r) 	xjev:la(r) 
satan 	Xs a:tan 	Xsa:tan 
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Normalspråksuttalet" förekommer ofta 
i svordomssammanhang, men inte vice 
versa. "Svordomsuttalet" skulle alltså vara 
ett kriterium på att svordom föreligger, 
medan "normalspråksuttalet" är neutralt 
i detta avseende. 1 vissa talares språkbruk 
kan man ha "svordomsuttalet" i din jävla 
[xjcv:la] fascist och era satans [xsa:tans] 

mördare men knappast i ni jävla fascister 
(vill påstå . . .) eller i du satans sändebud. 
1 viss mån överensstämmer gränsen mellan 
svordom och icke-svordom med gränsen 
mellan icke-referens och referens, så att 
det är möjligt att säga för helvete 
[xhJ:yet:a], jävlar  [xjcv:lar]  också!, men 
inte *Don  Juan försvinner ner i helvetet 
[xhl.v&t.t] i sista akten eller *han  rädes 
varken änglar eller (d)jävlar [xjev:lar]. 

Om det är riktigt att "svordomsuttalet" 
förekommer vid Din X-typen men inte 
vid Du X-typen, kan detta givetvis ha 
stilistiska orsaker; som vi sett är Din X 
bunden till vardagligt språk, och svor-
domar har normalt samma stilistiska 
begränsning. Detta är dock knappast 
hela sanningen. Du X-typen förekom-
mer ju också i vardagligt språk, även 
om den inte enbart uppträder där. En 
förklaring som ligger i linje med den 
just förda diskussionen om skillnaden 
mellan DEL X och Din X skulle vara den 
att svordomsbestämningarna alla är för-
stärkningar med betydelsen 'i hög grad, 
praktiskt taget'. Det är mera menings-
fullt att söka ge uttryck åt förstärkt 
"typiskhet" ('mycket typisk för') än åt 
förstärkt grupptillhörighet eller identi-
tet ('i hög grad hörande till, mycket 
identisk med'). 

Grammatisk struktur 

Slutligen skall här beröras en skillnad 
mellan Du X- och Din X-typen som 
redan antytts i det föregående. Du X 

sades ovan motsvara "Du, X" eller kan-
ske "Du(,) som är X", medan Din X 
sades motsvara "Du visar prov på egen-
skaper som är typiska för X". 1 detta 
sammanhang kan nämnas att Delorme 
& Dougherty (1972) diskuterar kon-
struktioner som we, the men; we men; 
1, a man etc. och menar att uttryck av 
detta slag är direkt härledda ur en no-
minalfras utbildad med en apposition. 
De hävdar också att det är osannolikt 
att, som Carlotta Smith menar, kon-
struktionerna kan härledas ur relativsat-
ser ("we, who are men"). För att för-
klara vissa skillnader i de två svenska 
typernas syntaktiska uppträdande har 
man skäl att antaga att deras underlig-
gande grammatiska struktur är olika. 
Visserligen kan båda förekomma som 
vokativiska uttryck: 

Tänk om, du kvinna! 
Tänk om, din feminist! 

och visserligen har de det gemensamt 
att inget av dem kan uppträda i genitiv- 
form (dvs. i normal svenska 	följande 
mening från "OBS", radions kulturkvart, 
23 sept. 1975, måste bedömas som 
ogrammatikalisk: "(vi får barnens me- 
ning förmedlad till oss direkt) och inte 
silad genom vi vuxnas uppfattning".): 

Jag Erik Svenssons kläder 
Du Petterssons uppträdande 

:Vi vuxnas uppfattning 
Ni studenters cyklar 

:Mjfl  idiots kläder 
*Din  olycksfågels uppträdande 
*Våra  dumbommars uppfattning 
*Era  drumlars cyklar 

men det är bara Din X som kan upp- 
träda som fristående uttryck: 

*Jag, Erik Svensson! 
Du student! 

*Vi lågavlönade! 
:Ni pacifister! 
Min fårskalle! 
Din sötnos! 
Våra idioter! 
Era pacifister! 
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och det är bara Du X-typen som kan 
fungera som en del av satsen: 

Jag Erik Svensson förklarar här- 
med... 

Du Pettersson börjar kl 9 
När han hörde oss studenter, 
sa professorn 
Ni pacifister glömmer att 
Jag har tänkt mycket på er barn 
*Min  åsna förklarar härmed... 
*Din  lyckost börjar kl 9 
*När  han hörde våra 
optimister, sa professorn 
*Era  pacifister glömmer att 
*Jag  har tänkt mycket på 
era krösusar 

Om man önskar använda det typiserande 
Din X och på något sätt ge det en funk- 
tion i satsen, tvingas man att välja mot- 
svarande personliga pronomen och pla- 
cera Din X som apposition till detta: 

Du, din lyckost börjar kl 9 
Jag har tänkt mycket på er, era krö- 
susar. 

Det är intressant att konstatera att den- 
na skillnad mellan Du X och Din X är 
förhållandevis sen i svenskan. SAOB ger 
följande exempel (anfört ställe) från 
1715 (Peringskiöld): 

Hwarföre bjuder din diefwul migh gull 
och silfwer? 

Slutord 

Låt oss summera. Din X, dvs, uttryck 
som min idiot, din sötnos, våra dum-

bom mar, era pacifister, förekommer 
som tilltal i svenskan jämsides med Du 

X, dvs, uttryck som jag Erik Svensson, 
du pensionär, vi studenter, ni pacifister, 

men skiljer sig från den senare typen på 
en rad punkter. Din X används huvud-
sakligen i vardagsspråket, till skillnad 
från Du X, som inte har några sådana 
begränsningar. Det är mera emotionellt 

laddat än Du X. Det markerar att den 
tilltalade utmärker sig genom egenska-
per eller beteenden som är särskilt ty-
piska för klassen av X utan att han där-
för behöver vara en X i egentlig bety-
delse, eller om man så vill, det markerar 
den tilltalades tillhörighet till klassen av 
X i pregnant betydelse. Du X markerar 
den tilltalades tillhörighet till klassen av 
X i egentlig betydelse. Att Din X inte 
anger den tilltalades tillhörighet till 
klassen av X i egentlig betydelse kan av 
den talande ses som något positivt eller 
negativt beroende på huvudordets värde-
laddning: bruket av Din X antyder dock 
ofta talarens reservation inför klassen av 
X. Svordomar i egentlig mening kan 
kopplas med Din X men inte med Du X, 

åtminstone i vissa personers språkbruk. 
Till skillnad från Du X fungerar Din X 

som fristående uttryck och kan inte ingå 
i satsen som en integrerande del. Det är 
framför allt den typiserande funktionen 
hos Din X som gör uttrycket viktigt i 
svenskan, en funktion som i engelskan, 
tyskan och franskan måste tillgodoses 
på annat sätt. 
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Mats 
Thelander 	

Språk, roll och sociala relationer 
- presentation av ett projekt 

De flesta svenskar talar olika i olika situationer - de har 
tillgång till två (eller ibland flera) olika varianter av svenska. 
Särskilt tydligt är detta för svenskar som talar dels dialekt, 
dels mer eller mindre utpräglad rikssvenska eller standard-
svenska. Frågan om användningen av sådana olika språkva-
rianter är av central betydelse för modern språksociologisk 
forskning. Ett aktuellt forskningsprojekt i detta ämne presen-
teras här av forskningsassistenten fil, kand. Mats Thelander. 
Han är också författare till en utmärkt introduktion i språk-
sociologi, Grepp och begrepp i språksociologin (Språkvårds-
samfundets skrifter 6, 1974). 

Bakgrund 

Svensken i gemen torde i dag ha till-
gång till inte bara ett mönster för sitt 
språkliga beteende. Man måste räkna 
med att det finns skillnader åtminstone 
mellan det språk han hör i radio och 
teve och det språk som omger honom 
på arbetsplatsen, bland nära vänner och 
i den egna familjen. Hans kontakter med 
olika språkvanor omfattar således åt-
minstone en central standardnorm och 
en lokal norm. Var och en som i dag le-
ver i vårt land befinner sig i spännings-
fältet mellan centralt och lokalt fastän 
avståndet mellan de bägge språknor-
merna varierar betydligt från plats till 
plats. 1 Västerås är de drag som skiljer 
lokalspråket från centralt standardspråk 
relativt få. 1 övre Dalarna är skillnader-
na avsevärda. 1 Tornedalen och bland 
många invandrargrupper rör det sig om 
två helt olika språk. Det centrala språk-
tryck som vilar över hela vårt land, 
hålls på varje ort tillbaka av ett lokalt 
mottryck. 1 samma stund som den loka-
la samhällsstrukturen omvandlas eller 
luckras upp kan detta mottryck antas 
bli försvagat och den centrala normen 

tränga in. En verksam orsak i det sam-
manhanget är säkerligen starka flytt-
ningsrörelser. Med tanke på den inten-
siva urbanisering som ägt rum under de 
senaste decennierna är det därför knap-
past överdrivet att påstå att vi för när-
varande befinner oss i ett kritiskt skede 
av den svenska dialektutjämningens his-
toria. Det gör det i hög grad angeläget 
att försöka ta närmare reda på hur den-
na process egentligen går till, vad den 
har för konsekvenser för kollektiv på oli-
ka nivåer och vilka problem den kan 
skapa för individen. 

FUMS 

Just kollisionen i ett samhälle mellan en 
central språknorm och en lokal språk-
norm har blivit ett huvudtema i den 
forskning som bedrivs vid Forsknings-
kommittén i Uppsala för modern svens-
ka (FUMS). Med lokal norm menas då 
en äldre dialekt eller en uppblandad rest 
av denna, med central norm den skrift-
språkspräglade standardmodell som 
främst etermedierna tillhandahåller. 
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Bl. a. Bengt Nordberg har med sin un-
dersökning av talspråket i Eskilstuna 
visat längs vilka banor standardspråket 
bryter in i stadssamhället, hur nyheter-
na "först omfattas av de högre utbild-
nings- och socialgrupperna, av personer 
i yngre medelåldern och (förmodligen) 
yngre kvinnor och därefter fortplantar 
sig till övriga befolkningsgrupper" 
(Nordbergs uppsats i B. Loman, red., 
Språk och samhälle, Lund 1972, s. 42). 
Exempel också på en motsatt tendens 
ger Nordberg i sin beskrivning av hur 
de lokalt uppkomna långa ö- och u-lju-
den under 1900-talet förefaller ha stärkt 
sin ställning i och omkring Eskilstuna 
(se Nordbergs uppsats i K.-H. Dahlstedt, 
red., The Nordic Languages and Modern 
Linguistics 2, Umeå 1975). 

Som en fortsättning på och ett komple-
ment till Eskilstunaundersökningen star-
tades vid FUMS den 1 juli 1972 projek-
tet Spnik, roll och sociala relationer. 
Liksom fallet var med Eskilstunaunder-
sökningen svarar Statens humanistiska 
forskningsråd för finansieringen. An-
ställda inom projektet är f. n. inst.sekr. 
Karin Forsberg och jag själv. Medan 
Eskilstunaundersökningen velat kartläg-
ga talspråksskicket i en större, expansiv 
industristad där avståndet mellan lokal-
språk och standard är jämförelsevis 
ringa, skulle det nya projektet belysa ut-
jämningsprocessen från andra sidan: 
Hur talar man i dag på en mindre ut-
flyttningsort där den traditionella dia-
lekten verkligen markant skiljer sig från 
rikssvensk standard? Efter många över-
väganden beslöts att undersökningen 
skulle förläggas till Burträsks f. d. kom-
mun i Västerbottens län. 

Undersökningsorten 

Undersökningsområdet omfattar dels 
tätorten Burträsk med ca 1 300 invåna-
re, dels dess omgivning med en befolk-
ning på ytterligare 5 000 personer. Länge 
utgjorde hela området en egen kom-
mun, men från 1974 ingår det i en stor-
kommun med Skellefteå som centralort. 
Under århundraden har Burträsk varit 
en utpräglad jordbruksbygd, och så sent 
som 1965 var nära 50 % av de yrkes-
verksamma inom kommunen sysselsatta 
i jord- eller skogsbruk. Liksom andra 
norrlandskommuner har Burträsk från 
50-talet fått vidkännas en kraftig folk-
minskning. På 20 år gick befolkningsta-
let ned med bortemot 40 %. Som väntat 
är det i första hand den jord- och skogs-
brukande delen av befolkningen som 
drabbats av denna avtappning. Trots det 
vikande befolkningsunderlaget på lands-
bygden och trots den relativa närheten 
till en större stad erbjuder tätorten fort-
farande en påfallande god service. Den 
redovisar heller inte någon egen netto-
utflyttning. På det hela taget företer byg-
den i sin helhet alla tecken på att funge-
ra som ett någorlunda slutet system, och 
eftersom trivseln är god och hemkäns-
Ian stark är det framför allt den ogynn-
samma arbetsmarknaden eller önskemå-
let om högre studier som driver folk att 
mer permanent överge sin hemtrakt. Hu-
ruvida utflyttningen skulle vara den hu-
vudsakliga förklaringen till att språk-
bruket i Burträsk är statt i hastig för-
vandling kan den pågående undersök-
ningen inte lämna något entydigt svar 
på. Hur förändringen går till mer i de-
talj och hur den upplevs av ortsbefolk-
ningen hoppas vi dock kunna belysa. 
Sannolikt tål dessa rön också att gene-
raliseras till andra talgemenskaper av 
Burträsks typ. 
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Några problem 

En successiv övergång i ett samhälle 
från ett sätt att tala till ett annat följer 
i stort sett, kan man tänka sig, en av två 
huvudlinjer. Vi kan kalla dem interf e-
rensmodellen och ivåspråkighetsrnodel-
len. Enligt interferensmodellen sker en 
gradvis inblandning i individens tal på 
språk 1 av element ur språk 2 till dess 
språk 2 dominerar helt och talet till slut 
inte rymmer minsta rest av språk 1. Den 
utvecklingen har man lättast att före-
ställa sig där olikheten mellan språk 1 
och språk 2 är obetydlig. Enligt tvåsprå-
kighetsmodellen tillägnar sig och brukar 
individen språk 2 medan han hela tiden 
behåller språk 1 intakt. 1 vissa situatio-
ner talar han språk 1 oblandat, i andra 
språk 2 oblandat. Undan för undan 
övertar språk 2 allt fler av språk 1:s ur-
sprungliga funktioner för att slutligen 
fullständigt tränga ut språk 1. En sådan 
utveckling verkar mest sannolik i ett 
samhälle där de språk som uppträder är 
rejält skiljaktiga. Frågan är nu om des-
sa bägge modeller över huvud taget har 
några renodlade motsvarigheter i verk-
ligheten och var på en skala mellan yt-
terligheterna ett samhälle som Burträsk 
faller. Vill man få en uppfattning om 
detta, är det nödvändigt att undersöka 
inte bara hur olika talare skiljer sig åt i 
sitt språkbruk utan också hur varje ta-
lare förändrar sitt språk mellan olika 
yttre situationer. En kärnfråga är också 
hur ortsbefolkningen själv betraktar sitt 
samhälles språkliga variation. Är det na-
turligt för dem att klassificera varje ytt-
rande som antingen dialekt eller riks-
svenska eller uppfattar de den distinktio-
nen som flytande eller oväsentlig? Om 
det finns en tydlig gräns mellan språk-
arterna vid en subjektiv skattning, hur 
väl låter sig den skattningen då bekräf-
tas av objektiv analys, vilka drag i språ-
ket är det som framför allt avgör den 

inföddes sätt att kategorisera det tal han 
hör omkring sig? Är det samma talar-
grupp som banar väg för centralspråket 
på en liten ort som Burträsk som i en 
stad av Eskilstunas snitt? Hur varierar 
talarna sitt språkbruk och precis vilka 
komponenter i talsituationen är det som 
utlöser en växling av språkform? Finns 
det systematiska skillnader mellan olika 
talargrupper i deras benägenhet att va-
riera sitt språk? Problemen är många 
och intrikata, och uppslag och hypote-
ser finns att hämta både i moderna 
stadsmålsbeskrivningar och i den inten-
siva tvåspråkighetsforskning som pågår. 
Att förhållandet mellan dialekt och hög-
språk i olika avseenden tangerar bägge 
dessa intresseriktningar gör det ibland 
svårt att välja analysmetod. 

Upplaggning och material 

Materialet för denna undersökning be-
står av å ena sidan drygt 30 timmar in-
spelat tal från sammanlagt 56 personer i 
Burträsk, å andra sidan av skriftliga svar 
på en tämligen omfattande brevenkät 
från 52 av de inspelade talarna. Talar-
nas ålder varierar mellan 14 och 61 år 
och de är någorlunda jämnt fördelade 
på kön resp. tätorts- och landsortsbor. 
Till allra största delen var de medver-
kande både födda inom undersöknings-
om rådet och vid inspelningstillfället 
fortfarande bosatta där. Urvalet av ta-
lare har inte följt någon strikt statistisk 
Lirvalsmetod. A andra sidan har ingen 
meddelare valts på grund av sitt sätt att 
tala. Med ett uttryck från den ameri-
kanske språksociologen W. Labov kan 
stickprovet betecknas som ett "judgment 
sample" (bedömningsurval). 1 enkäten 
ombads informanterna förutom att läm-
na uppgifter om härkomst, utbildning, 
föreningsengagemang och liknande ock-
så att beskriva sitt eget och andras språk- 

17 



bruk och ge sin syn på bl. a. dialektens 
värde och ställning i dagens Burträsk. 

Delvis nya metoder har prövats vid in-
spelningsarbetet. Avgörande för valet 
av dessa var dels ambitionen att fånga 
ett så vardagsnära talspråk som möjligt, 
dels strävan att göra olika inspelningar 
i serien jämförbara med avseende på 
stilnivå och dels önskemålet att med 
enkla medel kunna förändra talsitua-
tionen på ett sätt som gjorde ett stu-
dium av individens situationsbetingade 
språkvariation möjligt. För inget av des-
sa syften framstod den gängse intervju-
tekniken som särskilt lämplig. 1 stället 
genomfördes inspelningarna i form av 
gruppsamtal mellan ortsbor. 

Totalt 14 gruppsamtal iscensattes och i 
vart och ett medverkade fyra talare. 
Varje samtal sträckte sig över två tim-
mar. För att få till stånd ett kontrollerat 
situationsskifte inträdde till de fyra för-
samlade burträskarna efter halva inspel-
ningtiden en för dem obekant person. 
Han anslöt sig under varierande före-
vändningar men vanligtvis med motive-
ringen att i egenskap av forskare få till-
fälle att leda in samtalet i sådana banor 
som skulle göra inspelningen särskilt 
värdefull för "vetenskapen". För hälf-
ten av samtalsgrupperna angavs det ve-
tenskapliga syftet med inspelningen va-
ra att undersöka hur burträskare av i 
dag talar, vid övriga samtal nämndes i 
förväg ingenting om några språkliga av-
sikter. Genom att den inträdande forska-
ren uttryckligen betonade sin anknyt-
ning till universitetsmiljö föreföll det 
sannolikt att han av övriga gruppmed-
lemmar skulle förknippas med ett vida-
re socialt nät än det lokala. Om hans 
närvaro starkt präglade övriga talares 
uppfattning av sina sociala roller, skulle 
man då, utgående från resultatet från en 
språkantropologisk studie i Hemnesber-
get i Nordnorge, kunna förmoda att en 

övergång från dialekt mot standard hos 
de medverkande burträskarna skulle bli 
resultatet av den förändrade rollupp-
fattningen. Talarna skulle, grovt ut-
tryckt, övergå från att vara burträskare 
till att vara svenskar och detta borde 
avspegla sig i deras sätt att tala. För att 
informanterna inte av begriplighetsskäl 
skulle avhålla sig från att tala dialekt 
engagerades för forskarrollen alltid en 
norrlänning. 1 fråga om val av samtals-
ämne hade de medverkande relativt fria 
händer. Drygt hälften av samtalsgrup-
perna tillkom genom självrekrytering 
och bestod därför av personer med inti-
ma umgängesband. 1 de övriga grup-
perna gavs deltagarna ingen möjlighet 
att själva påverka gruppens samman-
sättning med påföljd att medlemmarna 
var, om inte främlingar för varandra, 
på sin höjd ytligt bekanta. Inspelningar-
na av de förra grupperna företogs i nå-
gon av deltagarnas hem, de senare grup-
perna däremot spelades in på "neutral 
mark". Alla samtal försiggick i en av-
spänd atmosfär över en kopp kaffe eller 
en matbit. Varje talare bar under in-
spelningen separat halsmikrofon. 1 de 
flesta fall begagnades också flerspårs-
bandspelare. 

1 efterhand har huvudserien av inspel-
ningar kunnat kompletteras med åtta 
haivtimmeslånga intervjuer med talare 
som tidigare spelats in under gruppsam-
tal. Förhoppningsvis skall en pågående 
jämförelse mellan inspelningstyperna 
kunna ge vissa metodologiska impulser 
för utformningen av fältarbetet inom 
den fortsatta talspråksforskningen. 
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Bearbetning och analys 

För analysen av det inspelade materia-
let har tills vidare valts en mikrolingvis-

tisk metod, dvs, ett antal variabla språk-
drag har undersökts vart och ett för sig 
utan förutbestämda meningar om exi-
stensen av överordnade strukturer som 
språk, dialekter eller stilar, (vilket kän-
netecknar ett rnakrolingvistiskt an-
greppssätt). För att spara tid har vi näs-
tan helt avstått från att göra utskrifter 
av inspelningarna. Den förenklingen är 
berättigad därför att analysen i främsta 
rummet rör drag i uttal och formlära 
- då drag som har alternativa for-
mer, dvs, utgör språkliga variabler. All 
excerpering sker följaktligen direkt från 
banden. Ett antal utomspråkliga fakto-
rer som talhastighet, repliklängd och 
pausering har också beaktats, och för 
den skull har noggranna scheman utar-
betats över talförloppet sekund för se-
kund genom alla gruppsamtal och inter-
vjuer. Ett hjälpmedel i det arbetet har 
varit ett specialkonstruerat mekaniskt 
räkneverk som kopplat till bandspelaren 
uttrycker bandlängden i tid i stället för 
i spolvarv. Vilka språkliga variabler som 
hittills excerperats framgår av tabellen. 

För varje talare har sedan i vardera tal-
situationen (den där bara ortsbor är när-
varande = A-situation; den där den 
främmande forskaren gjort entré = B-
situation) beräknats andelen standard-
varianter av hela antalet belägg på va-
riabeln. En talare kan sålunda nå värdet 
30,2 % standardformer för variabeln 
(DE) i situation A och 54,3 % i situa-
tion B. Dessa siffror kan sedan jämföras 
med motsvarande procentsatser hos and-
ra talare och genomsnittsvärden beräk-
nas för olika kategorier av talare som 
åldersgrupper, kön, deltagare i slutna 
mot öppna samtalsgrupper, grupper för 
vilka det språkliga syftet med inspel-
ningen stod klart i föi-väg mot grupper 
för vilka det var dolt osv. Diverse sam-
band kan också studeras mellan svar på 
vissa frågor i den utsända enkäten (t. ex. 
hur man själv vill karakterisera sitt sätt 
att tala) och dialektnivån i de bägge tal-
situationerna. Särskilt givande ur språk-
lig synvinkel är att arbeta med den skill-
nad i andel standardformer som en ta-
lare redovisar mellan de två situationer-
na (i exemplet ovan + 24,1 %) eftersom 
detta värde ger möjlighet till jämförel-
ser mellan olika språkdrag med avseen-
de på variationsgrad. Medan en talare 

Escerperade språkliga variabler i Burträskmaterialet 

Variabel Precisering 	 Dialektvariant Standardvariant Antal 
belägg 

1 	(DE) som subjekt dämm dårnm 1 032 

2 	(ÄR) med subjekt i pluralis va(ra) är 474 

3 	(VAR) -"----- vöor var 173 

4 	(INTE) int inte 587 

5 	(pred.- med subjekt i pluralis (—pl.ändelse) (+pl.ändelse) 478 
fylln.) 

6 	(DEN) om sakord hanlhon den 904 

7 	(KV) i början av stavelse kw- kv- 495 

8 	(SV) -"- sjw- sv- 411 

9 	(TV) - " - tjw- tv- 571 
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har 24,1 % fler standardformer av (DE) 
i situation B än i situation A kan det 
visa sig att han samtidigt har bara 
3,2 % fler standardformer av (INTE). 
Sådana siffror ger både intressanta och 
tillförlitliga upplysningar om förhållan-
det mellan olika språkdrag utan att för 
den skull förutsätta att alla medverkan-
de uppfattar det konstruerade situations-
skiftet på alldeles samma sätt. 

Några preliminära resultat 

Den språkliga variationen mellan olika 
talargrupper i Burträsk är mycket på-
taglig. Framför allt talarnas ålder är i 
hög grad avgörande för deras språk-
bruk, så att de äldre som väntat har 
långt större andel dialektformer än de 
yngre. Könsskillnaderna är obetydliga 
men siffrorna pekar på att kvinnor ändå 
talar något mer dialekt än män i A-si-
tuationen medan det i B-situationen rå-
der balans mellan könen. Vad som verk-
ligen skiljer mäns och kvinnors sätt att 
tala i närvaro av den främmande fors-
karen är att männen talar avsevärt mer. 
Liksom i flera likartade undersökningar 
på andra håll visar sig den talargrupp 
som är mest standardspråklig i sitt tal 
utgöras av informanter i den gryende 
medelåldern. Dessa talare är också de 
som mest genomgripande förändrar sitt 
språk till följd av situationsskiftet. 

En klar majoritet av de medverkande 
informanterna uppvisar en mer eller 
mindre tydlig modifikation av sitt språk-
bruk mellan A- och B-situationen i rikt-
ning mot mer riksgiltiga talvanor. Bara 
i undantagsfall är man dock beredd att 
beteckna denna förändring som en re-
gelrätt kodväxling från dialekt till stan-
dard. Liksom skillnaden i språkbruk 
mellan olika tal argnipper förefaller 
skillnaden i språkbruk mellan olika tal-
situationer att vara kvantitativ snarare 

än kvalitativ. Det ligger därför nära till 
hands att utan vidare ansluta beskriv-
ningen till interferensmodellen ovan, 
som innebär en kontinuerlig övergång 
från dialekt till standard utan naturliga 
mellansteg. Det vore dock att förneka 
vissa mönster i variationen som otvivel-
aktigt finns. 1 stället har jag valt att 
ifrågasätta den kvalitativa beskrivnings-
modellen med bara två språkarter, dia-
lekt och standard. Att Burträsk inte kan 
betraktas som en talgemenskap med en 
vedertagen funktionsfördelning mellan 
dialekt och riksspråk (som Hemnesber-
get i Norge) antyder för övrigt redan det 
faktum att endast 15 av de tillfrågade i 
enkäten är villiga att instämma i påstå-
endet: "Jag talar Burträskmål i vissa 
sammanhang och rikssvenska i andra, 
men jag försöker alltid hålla isär dia-
lekten och riksspråket". 

Arbetet på att åstadkomma en mer än-
damålsenlig modell för beskrivningen av 
den språkliga variationen i Burträsk har 
gått via studiet av hur de olika variabler-
na i undersökningen samspelar i mate-
rialet. Därvid har det framkommit att 
de nio hittills bearbetade variablerna na-
turligt sönderfaller i två klasser som kan 
kallas möjliga dialektindikatorer resp. 
standardindikatorer. Av dialektindikato-
rernas två former (t. ex. dåmm/dämm) 
tycks den ena vara markerat dialektal 
(dänim) medan den andra är relativt 
omarkerad. Av standardindikatorernas 
två varianter (t. ex. inte/int) är den ena 
(inte) markerat standardspråklig medan 
den andra är tämligen neutral. Fastän 
varje variabel på det här sättet bara be-
höver ha två varianter kommer den sam-
manlagda effekten av dem ändå att bli 
en talrepertoar som består av tre språk-
arter. Den burträskare som i sitt tal 
kombinerar dialektindikatorernas mar-
kerade former med standardindikatorer-
nas omarkerade talar genuin dialekt. 
Den som kombinerar standardindikato- 
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rernas markerade former med dialekt-
indikatorernas omarkerade talar ren 
standard. Men dessutom kan en talare 
genom att vid både standard- och dia-
lektindikatorer välja den omarkerade 
formen undvika att tala vare sig dialekt 
eller standard men icke desto mindre 
följa ett mönster som - fast det saknar 
tradition - dock är ganska regelbundet. 
Bland ungdomar är detta den helt do-
minerande språkarten och den kan på 
goda grunder betecknas som norrländskt 
regionalspråk. (De språkstatistiska över-
väganden som ligger bakom dessa reso-
nemang redovisas i M. Thelander, Kod-
växling eller kodbiandning?, FUMS 
Rapport nr 40, 1975.) 

Det förefaller inte orimligt att framväx-
ten av jämförelsevis stabila sådana här 
"mellanspråk" är normala inslag i den 
språkliga utjämningsprocess som i dag 
pågår över hela landet. Åtminstone på 
platser där avståndet mellan dialekt och 
standardspråk är någorlunda stort kun-
de då det betraktelsesätt som här har 
skisserats utgöra den kompromiss mel-
lan den mikrolingvistiska interferensmo-
dellen och den makrolingvistiska två-
språkighetsmodellen som kan underlätta 
beskrivningen av det centrala standard-
språkets inbrytning i en lokal talgemen-
skap. 

Tre skrifter till förmånspris 

1 språknämndens skriftserie har hittills 
utgivits 56 olika skrifter, åtskilliga av 
dem i två eller flera upplagor. En full-
ständig förteckning över de skrifter som 
ännu finns på lager står på sista sidan 
av detta nummer av Språkvård. 
Tre av skrifterna i serien säljs nu till 
förmånspris till Språkvårds läsare. Det är 
nr 11, Språkvård. Redogörelser och stu-
dier utgivna till språkvårdsnämndens tio-
årsdag 1954, nr 36, Nils Hänninger, 
Nämnden för svensk språkvård 1944-
1969 och nr 42, Rolf Hillman, Svensk 
prosastil under 1700-talet. 

Språkvård 

Skrift nr 11 inleds med en redogörelse av 
Gösta Bergman för Nämnden för svensk 
språkvård och dess verksamhet under 
de första 10 åren. Därefter följer ett an-
tal artiklar om svensk och finsk språk-
vård i Finland och om språkvård i Dan-
mark, Norge, Färöarna, Island och tys-
ka Schweiz. Björn Collinder har skrivit 
om "En översättares tankar om svensk 
språkvård". Gustaf Fredén tar upp Emi-
lie Flygare-Carléns författarskap i upp-
satsen "Kommentar till en kriarättning". 
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Stockholmsuttal behandlas av Olof 
Gjerdman. Carita Hassler-Göransson 
skriver om "Bildningsnivå och ordfre-
kvens". Den välkända uttryckstypen 
"Han beviljades avsked" behandlas av 
Rudoiv Körner i uppsatsen "En miss-
känd passivbildning", och Rolf Pipping 
tar upp frågan om placeringen av be-
stämningar till predikatet i en sats. Lä-
rarutbildningen dryftas av Bengt Holm-
berg ("Den funktionella stiistiken och 
lärarutbildningen") och Gösta Mattsson 
("Språkvård och lärarutbildning"). Karl 
Gustav Ljunggren skriver om "Från la-
tinaboken till en nusvensk handordbok". 
Volymen avslutas med Erik Wellanders 
"Angående vårt språks tillstånd och be-
hov". 
Boken Språkvård omfattar 282 sidor, och 
förmånspriset är 6 kronor inki. moms 
(tidigare pris 17: —). 

Nämnden för svensk språkvård 
1944-1969 

Skrift nr 36 är en redogörelse för språk-
nämndens första 25 verksamhetsår. Den 
är skriven av nämndens förste ordföran-
de, f. undervisningsrådet Nils Hänning-
er. På bokens 65 sidor ges en fyllig 
redogörelse för nämndens verksamhet, 
bl. a. en rikt exemplifierad översikt över 
nämndens rådgivande arbete. Förmåns-
priset är 4 kronor inki. moms (tidigare 
pris 6: 25). 

Svensk prosastil under 1700-talet 

Skrift nr 42 är fil, dr Rolf Hillmans 
Svensk prosastil under 1700-talet (93 s., 
tryckt 1970). Boken innehåller tre sam-
manhörande essäer, "Dalin och Den 
swänska Argus", "Linné" och "Gusta-
viansk talekonst". Det är tre viktiga stil-
genrer som Rolf Hillman här analyserar 
omsorgsfullt och skarpsinnigt: Dalins 
tidningsprosa, Linnés reseberättelser och 
den akademiska vältaligheten. 1 boken 
belyses viktiga drag i 1700-talets prosa 
och läsaren får en bild av hur den ti-
dens språkliga nydanare lade en grund 
för den svenska prosastil som vi möter 
i 1900-talets svenska. — Förmånspriset 
är 8 kronor inki. moms (tidigare pris 
17: —). 

Beställningar 

De tre skrifterna (eller en eller två av 
dem) kan fås enbart direkt från Svenska 
språknämnden. Sätt in betalningen på 
postgirokonto 19 74 75-7 (Svenska språk-
nämnden, Stockholm), och ange på ku-
pongen vilken eller vilka böcker som 
önskas! 
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Enkät till svensklärare 

Svensklärare vänder sig ofta till språknämndens sekretariat 
och ber om råd när det gäller bedömningen av olika språkliga 
företeelser. Nämnden anser rådgivningen till svensklärare som 
en mycket betydelsefull del av verksamheten. Nämnden be-
höver dock mera kunskap om de problem som svensklärarna 
finner särskilt besvärliga. Därför har nämnden beslutat göra 
en enkät, som vänder sig till huvudlärare i svenska på grund-

skolans högstadium och i gymnasieskolan. 

Syftet med den enkät som nämnden i 
mars 1976 riktar till högstadieskolornas 
och gymnasieskolornas huvudlärare i 
svenska är en kartläggning av problem 
och svårigheter i den språkliga delen av 
svenskundervisningen. Det är nämndens 
förhoppning att svaren på enkäten också 
skall kunna ge vissa upplysningar om 
vilka olika nya hjälpmedel för svensk-
lärarna som kan behövas och som 
nämnden skulle kunna utarbeta eller låta 
utarbeta. Det är naturligtvis viktigt att 
så många som möjligt av de lärare som 
enkäten har sänts ut till verkligen svarar. 

Talspråksformer och vardagsord 

Den första punkten i enkäten rör lärar-
nas inställning till talspråksformer (t. ex. 
dom, mej, säja, nån, sånt, tatt) i elever-
nas skriftliga uppgifter. Det är uppenbart 
att sådana former i skriftspråk kan be-
dömas olika beroende på det allmänna 
stilläget och också beroende på skolsta-
dium. 

Vidare frågas i enkäten på liknande 
sätt om lärarnas inställning till olika 
vardagsord i elevernas skriftliga uppgif-
ter (t. ex. tjej, kille, kompis, jobb, macka, 

farsa). Även ett par andra frågor om 
ordförråd, ordval och ordkunskap ingår 
i enkäten.  

1 enkäten ber nämnden också dem som 
besvarar den meddela om de anser att 
det vorde värdefullt om nämnden utar-
betade särskilda resonerande handled-
ningar rörande bedömningen av tal-
språksformer och vardagsord i elevernas 
skriftliga uppgifter. 

Språkriktighet 

Kraven på språklig korrekthet i elever-
nas skriftliga uppgifter skärps väl i regel 
under skolårens gång, så att det som 
kanske kan accepteras i grundskolans 
årskurs 7 inte längre godtas på gymna-
sienivån. Bedömningen av språkriktig-
hetsfrågor hänger även samman med 
många andra faktorer än elevens egen 
språkbehandling. Också lärarens språk-
bruk och uppfattning om vad som är 
rätt eller fel (lämpligt eller olämpligt) 
spelar en stor roll, liksom naturligtvis 
påverkan på både lärare och elever från 
språkbruket utanför skolan, t. ex. i press, 
radio och tv. Det är uppenbart att upp-
fattningen om vad som är rätt eller fel, 
tillåtet eller otillåtet, kan växla starkt. 

En viktig fråga i enkäten gäller just vilka 
språkriktighetsfrågor som svensklärare 
anser vara besvärligast i undervisningen. 
Dessutom ber nämnden om upplysning- 
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ar om i vilken mån svensklärare accep-
terar eller icke accepterar vissa vanliga 
och diskuterade uttryckstyper, nämligen 

Han är större än dig 

Jag såg han 

Ingen av de som var sjuka 
Han sade att han kunde inte komma 

För dessa typer frågas också i enkäten 
om lärarna eventuellt korrigerar även 
elevernas muntliga språk (särskilt be-
träffande a och b), och om de bedömer 
dessa företeelser olika på lägre och hög-
re skolstadier. 

Även meningsbyggnaden tas upp i en-
käten. 

Uttal 

1 enkäten finns också en del frågor om 
elevernas uttal och om uttalsundervis-
ning. Dessa frågor gäller sådant som 
otydlig artikulation, frasering, uttal av 
enskilda ljud och uttal av enskilda ord. 
Nämnden vill också gärna veta om 
svensklärarna anser att det behövs nå-
gon särskild handledning för lärare om 
uttal och uttalsundervisning. 

Riksspråk - provinsiellt 
språk (dialekt) 

Några frågor i enkäten rör de ofta 
mycket besvärliga bedömningsproblem 
som svensklärare kan ställas inför med 
elever som har ett talat (och ibland ock-
så skrivet) språk som avviker mer eller 
mindre starkt från det som kan anses 
som allmängiltigt eller åtminstone regio-
nalt standardspråk. 

Bearbetning och fortsättning 

Nämnden har begärt in svar på enkäten 
till den 15 maj 1976. Därefter skall sva-
ren bearbetas, och en preliminär redo-
görelse för resultaten av enkäten kom-
mer att publiceras i denna tidskrift un-
der hösten 1976. 

Frågorna i enkäten har utformats så, att 
det bör kunna vara möjligt att använda 
dem på nytt senare. Nämnden överväger 
att göra om enkäten några gånger med 
jämna mellanrum, sannolikt vart femte 
år. Det är uppenbart att en jämförelse 
mellan svaren på två, tre eller flera lika-
dana sådana här enkäter kan ge åtskil-
liga upplysningar av allra största in-
tresse. 
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Bertil 	 Statsnamn och nationalitetsord Mo/de 

Antalet nya stater har växt kraftigt under efterkrigstiden, och 
tillväxten fortsätter. Det behövs för varje ny stat en svensk 
namnform, och lika viktigt är det att man får namn på invå-
narna och adjektiv till statsnamnen. 1 det arbetet är Svenska 
språknämnden aktiv - liksom motsvarande organ i de andra 
nordiska länderna - och arbetet sker i regel i samarbete 
med Utrikesdepartementet och med språknämnderna i Dan-
mark och Norge. 

De nordiska språknämnderna publicera-
de en lista över statsnamn och nationa-
litetsord i svenskan, danskan. norskan 
och finskan i boken Språk i Norden 
1973 (nämndens skriftserie nr 49). Den-
na lista finns också som särtryck med 
namnet Statsnamn och nationalitetsord. 
En kompletterande lista med motsvaran-
de material på danska, färöiska och is-
ländska ingår i Språk i Norden 1974. 

Principen vid valet av svensk form för 
nya statsnamn är att man i största möj-
liga utsträckning försöker införa de 
namnformer som länderna själva använ-
der. För vissa äldre namn tillämpas helst 
samma princip. Det innebär att nämn-
den rekommenderar skrivningar som 
Canada, Cuba, Mexico, dvs, med c-stav-
ning i motsats till k-stavning enligt äld-
re principer. Detta kan medföra stav-
ningsskillnader som Canada: kanadensa-
re, Mexico: mexikan. 

Till några få statsnamn förekommer in-
te särskilda nationalitetsord, i varje fall 
inte i allmänt språkbruk. 1 sådana fall 
får man använda omskrivningar, t. ex. 
"invånare, medborgare i X". Ett sådant 
fall är Elfenbenskusten. Ett substantiv 
"elfenbenskustare" och ett adjektiv "el-
fenbenskustsk" skulle säkert inte ha sto-
ra utsikter att vinna anklang. 1 detta 
fall förekommer någon gång i svensk 

text orden ivorian och ivoriansk (efter 
engelskt och fransk mönster), men dessa 
ord ligger för långt ifrån det svenska 
statsnamnet El,fenbenskusten för att lätt 
kunna identifieras med detta. 

Sedan 	1973 års lista publicerades har 
det kommit till 	ytterligare en del nya 
stater och nationalitetsord, särskilt: 
Angola angolan angolansk 
Benin beninier beninsk 
(f. d. 
Dahomey) 
Comorerna comorier comorisk 
Grenada grenadier grenadisk 
Guinea- - - 
Bissau 
Kap Verde kapverdier kapverdisk 
el. Cabo 
Verde 
Moanibique moarnbikier rnoambi- 

kisk 
Papua Nya papuan papuansk 
Guinea 
Säo Tomé - - 
och Principe 
Surinam surinames suriname- 

sisk 

Till denna lista kan också läggas det än-
nu icke självständiga tidigare Brittiska 
Honduras, som har fått namnet Belize 
med nationalitetsorden belizier och be-
lizisk. 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

språknämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har 

frågorna besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: 

SAOB = Svenska Akademiens ordbok; SAOL=Svenska Aka-

demiens ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges). 

Framledes eller framdeles 

1 stället för framdeles förekommer ibland 
också formen framledes. Är bägge for-
nierna korrekta? 

Bägge formerna förekommer, men 
framledes är numera en mycket ovanlig 
form, och den brukar inte ens nämnas 
i ordböcker och ordlistor över nutida 
svenska (den upptas t. ex. inte i SAOL). 
Fraindeles är alltså den gängse och nu 
obestridligen korrekta formen. 

Den äldsta formen är emellertid fram-
ledes (fornsv. framlej)is). Ordet är en 
sammansättning av fram och en genitiv-
bildning -ledes till en sidoform till ordet 
led "väg; sätt". Den ursprungliga bety-
delsen kan ha varit "längre fram (i lokal 
betydelse)", och senare har ordet kom-
mit att användas i tidsbetydelse, dvs. 
"längre fram i tiden, med tiden, hädan-
efter" o. d. Elementet -ledes förekom-
mer i flera andra adverb, t. ex. ann or-
ledes, huruledes, likaledes, sammaledes, 
således. 1 alla dessa ord har ändelsen 
närmast betydelsen "sätt". Det är alltså 
en viss skillnad i betydelsen hos -ledes i 
framledes och huvudgruppen av ord på 
-ledes. Detta kan ha varit en av orsa-
kerna till att framledes ombildades till 
framdeles. Det är nämligen vad som har 
skett. 

Framledes ombildades till framdeles re-
dan under medeltiden genom att ordet 
anslöts till ord med slutleden -deles 

t. ex. särdeles. Formen framdeles har 
därefter varit den mest använda, och 
framledes har blivit allt ovanligare. 

1 särdeles (och då också i framdeles) in-
går en adverbbildning till substantivet 
del; förleden är identisk med sär, den 
fornspråkliga nordiska dativformen till 
sig. Också ordet alldeles kan ha under-
stött bruket av formen framdeles, men 
alldeles är egentligen en ombildning av 
samma slag som framdeles. Alldeles het-
te nämligen tidigt under medeltiden al-
laledhis, men ombildades senare genom 
anknytning till del och t. ex. särdeles. 

Den här ombildningen till framdeles och 
alldeles är inte enbart svensk utan också 
dansk och norsk. De motsvarande dans-
ka och norska orden är nämligen frem-

deles och aldeles. Detta gäller norskt 
bokmål; i nynorskan används de äldre 
formerna framleis och alleleis (vid sidan 
av aldeles). - Vad som sagts om dans-
kan och norskan gäller själva ordfor-
merna, men det bör tilläggas att det är 
vissa betydelseskillnader mellan de 
svenska orden och deras danska och 
norska motsvarigheter. 
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Motto och måtto 

1 pressen ser man ibland stavningen 
motto för måtto i uttryck som "i så 
mårto". Är inte motto och måtto två 
skilda ord som måste hållas isär? 

Motto och måtto är två helt obesläktade 
ord. Motto betyder "sentens, valspråk, 
tänkespråk" o. d., och det är ett lånord 
från italienskan som har använts i svens-
kan sedan första hälften av 1700-talet. 
(Det är f. ö. språkhistoriskt sett samma 
ord som franskans mot "ord".) Måtto är 
ett ord som har använts i svenskan se-
dan medeltiden. Det är en böjd form 
(dativ el. ackusativ) av substantivet måt-
ta i en äldre betydelse "sätt, skick, avse-
ende, hänseende". Det är i den betydel-
sen måtto förekommer i fraser som "i 
så måtto, i ingen måtto". För nutida 
språkkänsla framstår måtto som ett helt 
annat ord än grundordet måtta ("mått-
fullhet, återhållsamhet" o. d.). Det är 
förmodligen detta som gör att ordet 
ibland stavas fel, alltså motto. Omvänt 
förekommer det ibland att motto i stäl-
let stavas med å - SAOB har exempel 
på detta stavfel ända sedan början av 
1800-talet. 

Det kan också nämnas att motsvarighe-
tema till svenskans måtta i betydelsen 
"sätt" o. d. i danskan och norskan 
(inåde resp. måte) är högfrekventa för 
betydelsen "sätt, vis, avseende". 

31 000 

Nyhet suppläsare i radio och Iv tycks an-
se att ordet tusen inte är neutrum, för 
de 	säger ofta "trettien tusen, fyrtientu- 
sen" osv. Kan sådana for/ner verkligen 
godtas? 

Räkneorden för 21, 31 osv. heter ju 
"tjugoett, trettiett" osv., och i svenskan 
säger vi ju också "ett, två, tre" (och inte 
"en, två, tre"). Men när räkneorden 21, 
31 osv, förekommer tillsammans med ett 
efterföljande substantiv kan de böjas: 
tjugoen kronor (krona är realgenus), 
tjugoett år (år är neutrum). Nu är de 
flesta substantiven i svenskan inte neu-
trum utan realgenus, och det gör att for-
merna "tjugoen, trettien" osv, är myc-
ket vanligare när sådana ord står före 
ett substantiv. Det är en viktig orsak till 
att former som "tjugoen, trettien" re-
dan för länge sedan har börjat användas 
också tillsammans med neutrala ord och 
till att man kan säga tjugoen hus, tret-
tien flygplan osv. Och på samma sätt 
kan man säga tjugoentusen, trettientu-
sen femhundra osv. (men naturligtvis 
också tjugoettusen osv.). Det är egentli-
gen bara vid orden år och öre där 
språkbruket än så länge tycks vara helt 
fast på det sättet att man tillsammans 
med dessa ord enbart har ett-formerna: 
tjugoett år, trettiett öre. Eftersom ett-
öringar inte finns mera och priser allt-
mera rundas av till femöresbelopp, så 
blir det troligen ganska snart så att or-
det år är det enda som alltid kombine-
ras med former som tjugoett, och då 
kan det också tänkas att man också i 
det fallet går över till en-formen: tjugo-
en år. Sådana former är gängse i dans-
kan och norskan där alltså de här orden 
kan betraktas som oböjliga, och där ock-
så entalssiffran i årtal som 1961, 1971 
utläses "en". Former som tjugoentusen 
måste betraktas som helt korrekta. Den 
här frågan behandlas f. ö. av Gösta 
Bergman i Rätt och fe] i språket (Skr. 
utg. av Nämnden för svensk språkvård 
26). s. 28. Det kan också nämnas att 
frasen "tusen och en" (från "Tusen och 
en natt") ofta behandlas som oböjlig, 
t. ex. "på tusen och en olika sätt" hos 
Lars Gyllensten i Don Juan-boken 1975. 
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Region(s)chef 

Heter det regionchef, regionkontor osv 
eller regionschef, regionskontor osv.? 

Sammansättningar med region- får i nu-
tida svenska i regel inget -s- i samman-
sättningsfogen. SAOL upptar endast or-
den och formerna regionmusik, -plan, 
-planekontor, -sjukhus och -vis. På sam-
ma sätt är då regionchef och regionkon-
tor de lämpligaste formerna. 

Pluralform till check 

Vilken är den rätta pluraljormen till 
check - checker eller checkar? 

Bägge pluralformerna förekommer, och 
bägge är helt korrekta. 1 SAOL upptas 
formen checkar först, men checker an-
ges som likvärdig. Äldst tycks formen 
checker vara. Den är enligt SAOB be-
lagd sedan 1821 (äldsta kända förekomst 
i svenskan av ordet check), medan for-
men checkar är styrkt sedan 1896. 
(Dessutom har tidigare, ända sedan 
1821, också förekommit den nu prak-
tiskt taget obrukliga pluralen check.) 

Pluralen checkar kan ha fått stöd av 
pluralformer av ord som rimmar med 
check, t. ex. bäck, häck, säck. Det finns 
ingen undersökning som visar om chec-
kar eller checker är den dominerande 
pluralformen. Bägge är riktiga, men man 
kan möjligen ge ett visst företräde åt 
checkar, dels därför att det är den form 
som sätts i första rummet i SAOL, dels 
därför att den stöds av pluralformerna 
av ord som rimmar med check. 

Böjiiing av test 

Heter det en eller ett test? 

Ordet test infördes i nionde upplagan 
av SAOL (1950), då med ändelsen -et 
för best. form sing. och med två alter-
nativa pluralformer: ändelselös form 
(dvs, samma böjning som t. ex. hus) eller 
engelsk plural tests (som bestämd plural-
form angavs testen). Ända sedan 1950-
talet har ordet dock också böjts som 
realgenus, best. form sing. testen, plu-
ralis tester. Ibland har en viss betydelse-
skillnad iakttagits mellan neutrumfor-
men och realgenus, nämligen på det sät-
tet att testet använts om det enskilda 
provet och testen om provandet, test-
ningen. Någon sådan skillnad upprätt-
hålls numera sällan, och den förefaller 
helt onödig och opraktisk. 

1 tionde upplagan av SAOL (1973) ges 
också dubbel böjning av test, oavsett 
betydelsen. Det står att ordet i bestämd 
form kan heta testet eller testen och 
i pluralis test eller tester. Den engelska 
pluralen tests förekommer dock inte 
längre i SAOL. Valet är sålunda helt 
fritt mellan en och ett test. 

Att test tidigare mest böjdes som ett 
neutrumord beror troligen på inflytande 
från det till betydelsen närbesläktade 
prov. Realgenusböjningen å andra sidan 
kan bero på att ordet har anslutits till 
likartat byggda ord som fest, gest, gäst, 
lust, rest m. fl. 
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Genus på apelsin 
	

Några tidigare besvarade frågor 

Är det korrekt att säga ett apelsin i st. f. 
en apelsin? 

Ordet apelsin har använts i svenskan se-
dan slutet av 1600-talet. Det är ett lån 
från lågtyskan eller holländskan, och or-
det betyder egentligen "äpple från Ki-
na". SAOB (bandet tryckt 1900) ger en-
dast den-genus för ordet, och detsamma 
gäller de flesta andra ordböcker och 
ordlistor (inki. SAOL). 1 Östergrens nu-
svenska ordbok påpekas det dock att 
formen ett apelsin förekommer sällan 
och dialektalt. Riksspråkets normalform 
är alltså en apelsin, och formen ett apel-
sin är dialektal eller regional. Den fö-
rekommer t. ex. i Göteborgsspråk och i 
vissa delar av Norrland. Att man på si-
na håll säger ett apelsin beror troligen 
på att ordet anslutits till andra frukt-
namn. Svenska fruktnamn är nämligen 
i regel neutrum, t. ex. bär, äpple, päron, 
plommon, hallon - och alla andra ord 
på -on. 

Mervärde(s)skatt 

Skall det vara ett eller två s i mer-
värde(s)skatt? 

Det borde rätteligen vara två s: mer-
värdesskatt, eftersom detta ords första 
J.ed är en sammansättning och man i så-
dana fall brukar markera ordets huvud-
fog med ett s (jfr t. ex. bildäck: last-
bilsdäck). Tyvärr har emellertid formen 
inervärdeskatt (en katt med mervärde?) 
blivit den officiella, eftersom det är den 
formen som används i de författningar 
m. m. som behandlar denna skatteform. 

Många frågor som besvarats i tidigare 
nummer av denna tidskrift återkommer 
ofta. Några sådana frågor behandlas här 
i korthet. 

Vilken är den lämpliga förkortningen 
för tusen kronor? 

Det förekommer två olika förkortningar, 
dels tkr., dels kkr. Språknämnden re-
kommenderar endast tkr. Förkortningen 
kkr. är olämplig därför att det inte finns 
något ord "kilokronor" som kan motive-
ra denna förkortning. Se Språkvård 4/ 
1966. s. 15. 

Både passivera och passivisera används 
som verb till passiv. Vilket av dessa verb 
bör föredras? 

Det kortare verbet passivera är det klart 
lämpligaste (liksom aktivera är lämpli-
gare än aktivisera). Verbet passivisera 
har den stora nackdelen att det lätt kan 
förväxlas med pacificera, vilket ibland 
sker, t. o. m. så att pacificera kan före-
komma i skrift i betydelsen "passivera". 
Se Språkvård 3/1969, s. 15. 

Är det någon skillnad i betydelse eller 
bruk mellan imperfektformerna besluta-
de och beslöt? 

Beslutade och beslöt är helt likvärdiga 
former. Men eftersom övriga former av 
verbet numera normalt är svaga (beslut-
ar, beslutat) kan formen beslutade sägas 
vara den rationellaste. Frågan har be-
handlats mera utförligt i Språkvård 4/ 
1970, s. 13. 
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Aktuell debatt 

1 denna avdelning publiceras debattinlägg från läsekretsen. 

De båda inläggen i detta nummer är föranledda av en anmä-

lan och en artikel i Språkvård 4/1975. 

Svensklärarutbildningen 

Slutrapporten från "UKÄ:s arbetsgrupp 
för studieplansöversyn i svenska" an-
mäldes i förra numret av Språkvård (nr 
4 1975). Vissa delar av rapporten kan 
behöva belysas ytterligare. Därav dessa 
rader. 

Naturligtvis är det glädjande, att utre-
darna - . ö. under trycket av en tidi-
gare remissopinion - förmått sig att 
föreslå en ökning av de enl. PUKAS 3 
obligatoriska terminerna till 4 (80 poäng 
mot som nu 60). Men glädjen grumlas 
betydligt vid närmare studium av akt-
stycket. 

Av de 20 nytillkommande poängen skall 
inte mindre än 14 gå till något som 
kallas "Problemorienterat studium". Fi-
nessen med denna nyhet beskrivs så: 
"Först och främst tar de problemorien-
terade studierna inte sin utgångspunkt i 
de traditionella universitetsämnena utan 
i problem som ligger utanför dessa." 
Alltså: problemorienterat studium är så 
bra för ämnet svenska, därför att det 
inte faller inom ämnet svenska! De stu-
derande "bör ha ett avgörande inflytan-
de över valet av problem". Det finns 
alltså enl. dessa idéer ingen garanti för 
att någon av lärarkandidaterna för 
språkligt ändamål tillgodogörs en enda 
av de aktuella nytillförda poängen (ca 
65 procent av en termin). Detta trots 
att vikten av de språkliga insikterna och 
färdigheterna framhävs i utredningsrap-
porten. 

"Problemorienterat studium" har varit 
ett slagnummer vid det beryktade uni-
versitetscentret i Roskilde. Erfarenhe-
terna därifrån är så förskräckande, att 
centret nyligen har lagts under politisk 
administration. 

En av de stora svagheterna hos PUKAS-
svenskan har varit frånvaron av semina-
rieövningar. Som bekant har seminarie-
formen brukats i Sverige med stor fram-
gång åtminstone hundra år. 1 prosemi-
narier och seminarier har intresse väckts 
hos generationer av studenter för allvar-
ligt studium och forskning i svenska och 
de andra nordiska språken. De har varit 
just vad de varit avsedda som, nämligen 
plantskolor för forskning, både på ett 
mera blygsamt stadium (trebetygsnivån) 
och på doktorandnivå. Att skolan har 
dragit nytta av detta, tror jag är ostri-
digt. 

Det finns all anledning att påyrka, att 
obligatoriska språkliga seminarieövning-
ar återinförs i svensklärarutbildningen. 
Sju av de fjorton diskuterade poängen 
kan disponeras för detta. Den litteratur-
vetenskapliga sidan bör få de andra sju. 
Detta är enligt min mening vad man 
främst bör kräva i fråga om ändringar 
i rapportförslagen. 

Men det finns andra allvarliga erinring-
ar. Vid en konferens i Uppsala den 22 
november 1975 med representanter för 
alla nordiska universitetsinstitutioner i 
landet enades man bl. a. om följande 
synpunkter: 
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"Man konstaterar att de litterära kurserna 
en!. förslaget får en klart förbättrad ställ-
ning genom de två blocken på 10 poäng 
vardera. Den språk!iga delen av ämnet är 
däremot uppsplittrad på små kurser. En-
dast en enhetlig kurs, den i grammatik och 
semantik, är på 6 poäng. 
Man anser det betänkligt att kurs 12, Nor-
disk, särskilt svensk språkhistoria, endast 
tilldelats 4 poäng. Det är nödvändigt att 
ha ett någorlunda klart perspektiv bakåt. 
Detta kan inte den föreslagna kursen i 
språkhistoria ge. Äldre svensk litteratur 
blir lidande. 
Den bristande språkhistoriska skolningen 
inverkar också negativt på dialektologien 
och på danskan och norskan. Man fram-
håller det orimliga i att inom kurs 5, Stilistik 
och argumentationsanalys (4 p), ha stilistiska 
synpunkter på äldre litteratur, när de stu-
derande inte har några språkhistoriska 
kunskaper. 
Majoriteten uttalar sig för att föra över 
det historiska momentet i kurs 5 till kurs 
12, som bör få 6 poäng och benämnas 
Nordisk, särskilt svensk språk- och stil-
historia." 

Utredningsgruppen föreslår i sin rapport, 
att det skall inrättas ett "Svenskpedago-
giskt centrum", där det skall ges "fors-
karutbildning i svenska med pedagogisk 
inriktning", dvs. i klartext att man skall 
undervisa om hur man forskar i "under-
visning i svenska i ungdomsskola, 
vuxenutbildning och högskola". Den 
nyss omtalade nordistkonferensen av-
styrkte enhälligt detta märkliga, kost-
nadskrävande förslag: "Det finns inte 
något behov av en forskarutbildning 
som inte ges genom inst. för nord, språk 
resp. litteraturvetenskap. Ett svenskpe-
dagogiskt centrum, som är hopkopplat 
med en forskarutbildning i svenska med 
pedagogisk inriktning, avstyrkes enhäl-
ligt". En logisk konsekvens av förslaget 
skulle vara, att staten inrättar professu-
rer och forskningscentra för alla i sko-
lan representerade ämnen. Kan man bli 
doktor i svenskpedagogik (och därmed 
lektorskompetent i svenska), varför inte 
också engelskpedagogik, fysikpedagogik 
osv, osv.? Man kan göra tankeexperi- 

mentet att en utredning skulle föreslå 
möjlighet att få doktorsexamen i fysik 
på en avhandling om skolans fysikun-
dervisning. Den propån skulle bli ut-
skrattad bland fysikerna. Det finns nog 
inte pengar till sådana extravaganser. 

Att jag slutar här innebär inte att allt 
annat i den ca 120 sidor tjocka rappor-
ten skulle vara invändningsfritt. Men 
det torde remissvaren i sinom tid ge be-
sked om (t. ex. om  den påtagliga över-
tron på nyttan av rent organisatoriska 
ändringar inom universitetsinstitutioner-
n a). 

Gösta Holm 

Material - materiel 

Bertil Molde har rätt i att vi bör slopa 
ordet materiel (se Språkvård 4/1975, s. 
12). Men jag tror inte att vi bör säga 
det rullande materialet eller de rullande 
materialen i stället för den rullande ina-
terielen (= [hjul]fordonen). Materiel har 
ingen flertalsform. Det är ett kollektivt 
namn på redskap och förnödenheter som 
nyttjas i en verksamhet (krig, flygning, 
tågdrift). Det kan bytas ut mot don (plu-
ralis) eller förnödenheter. (Don bör ej 
stämplas som "vardagligt".) Material är 
sådant som bearbetas, så att det förvand-
las till eller ingår som beståndsdel i en 
materiell eller intellektuell produkt. 

Björn Collinder 

Kommentar: Visst bör man kunna säga 
"järnvägens rullande material", "krigs-
material" osv., alltså använda material 
också kollektivt om "förnödenheter" 
o. d. Enligt min uppfattning (se Språk-
vård 4/75) bör material kunna användas 
dels i den hittills gängse betydelsen ("rå-
vara" o. d.), dels i den betydelse som 
materiel vanligtvis används i. 

Bertil Molde 
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Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 

Skriftserien (ej upptagna nummer är slut-
sålda; priser inki. moms) 

4. Skrivregler. Sjätte uppi. 1971. 7: 50. 
6. ilttalsordlista. Tredje upp!. 1965. 7: -. 

Elias Wessén: Tradition och förnyelse 
inom språket. Andra tryckn. 1963. 
4:-. 
Språkvård. Redogörelser och studier ut-
givna till språknämndens tioårsdag 
1954. 6:-. 
Elias Wessén: Om det tyska inflytandet 
på svenskt språk under medeltiden. 
Fjärde uppi. 1970. 8: 50. 
Jöran Sahlgren och Gösta Bergman: 
Svenska ortnamn med urtalsuppgifter. 
Andra uppl. 1968. 11: 50. 
Olav Ahlbäck: Svenskan i Finland. 
Andra upp!. 1971. 11: 50. 
Ingemar Ingers: Språket i Lund. And-
ra upp!. 1970. 21:-. 
Elias Wessén: Språkriktighet och stil. 
Tredje tryckn. 1970. 6: 75. 
Björn Kjellin: Kan våra myndigheters 
språk moderniseras. 1960. 5: -. 
Rolf Hillman: Språkvården och skolan. 
1961. 5: -. 
Torsten Bucht: Språket i Härnösand. 
Andra upp!. 1970. 14: -. 
Gösta Bergman: Rätt och fel i språket. 
Andra tryckn. 1966. 9: 50. 
Markusevangeliet. Ny översättning med 
anm. av Joh. Lindbiom. 1963. 10: -. 
Nordiska språkfrågor 1961 och 1962. 
1963. 15: -. 
Roland Otterbjörk: Svenska förnamn. 
Andra upp!. 1970. 39: -. 
Erik Wellander: Språk och språkvård. 
1964. 20:-. 
Profeten Jesaja. Ny översättning med 
anm. av Joh. Lindbiom. 1965. 14: -. 
Sven Ekbo och Bengt Loman: Vägled-
ning till Svenska Akademiens ordbok. 
Andra upp!. 1971. 15: -. 
Nordiska 	språkfrågor 	1963-1965. 
1966. 19: -. 
Ragnhild Söderbergh: Svensk ordbild-
ning. Andra uppi. 1971. 24: 50. 
Nordiska språkfrågor 1966 och 1967. 
1968. 17: 65. 
Nils Hänninger: Nämnden för svensk 
språkvård 1944-1969. 1969. 4: -. 
Bertil Molde och Carl Ivar Ståhle: 
1900-talssvenska. 14: -. 

Ryska namn. Samnordiska stavnings-
regler. Namnlista. 1970. 18:50. 
Turistord i Norden. 1970. 10: -. 
Carl Ivar Ståhle: Svenskt bibelspråk 
från 1500-tal till 1900-tal. 1970. 16: 50. 
Kar!-Hampus Dah!stedt: Massmedierna 
och språket. 1970. 14: -. 
Rolf Hillman: Svensk prosastil under 
1700-talet. 1970. 8: -. 
Språk i Norden 1970. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna. 1970. 7: 50. 
Studier i dagens svenska. En antologi 
red. av Bertil Molde. 1970. 23: -. 
Språk i Norden 1971. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna. 1971. 7: 50. 
Erik Lönnerholm: Språket i Jönköping. 
1972. 19: 50. 
Språk i Norden 1972. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna. 1972. 17: 65. 
Svenska studier från runtid till nutid. 
1973. 35: -. 
Språk i Norden 1973. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna. 1973. 17: 65. 
Erik 	Wellander: 	Kommittésvenska. 
1974. 20:-. 
Nils Hasselmo: A merikasvenska. 1974. 
41: -. 
Språk i Norden 1974. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna. 1974. 17: 65. 
Språkvårdsstudier. En antologi red. av 
B. Molde. 1974. 35: -. 
Bertil Molde och Margareta Westman: 
Offentlig svenska. 1975. 14: -. 
Ture Johannisson och Gösta Mattsson: 
Svenska Akademiens ordlista under 100 
år. 1974. 20: -. 
Språk i Norden 1975. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna. 1975. 17: 65. 

Ordböcker 
Dansk-svensk ordbok. Utarbetad av Bertil 

Molde under medverkan av Niels Ferlov. 
Andra upp!. 1968. 66: -. 

Våra ord, deras uttal och ursprung. Kort-
fattad etymologisk ordbok av Elias Wes-
sén. Andra upp!. 1973. 64: -. 

Svensk handordbok. Konstruktioner och 
fraseologi. Redigerad av Ture Johannis-
son och K. G. Ljunggren. Andra tryckn. 
1970. 64: -. 

Skolordlista utg. av Svenska Akademien och 
Svenska språknämnden. Andra tryckn. 
1975. 35: -. 
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