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Bertil 	 Ortnamnens uttal - dialektalt re- 
tkfo Ide 

gionalt, riksspråkligt 

Uttalet av vanliga svenska ord vållar i relativt få fall problem 
för infödda svenskar. Detta beror på att det är ganska god 
överenstämmelse mellan svenskt uttal och svensk stavning. 1 
namn av olika slag kan det dock ofta vara betydande skill-
nader mellan stavning och uttal. Detta gäller både person-
namn (särskilt släktnamn) och ortnamn. Uttalet av svenska 
ortnamn är ämnet för denna artikel, som bygger på ett före-
drag som författaren höll på en nordisk namnvårdskonferens 
på Hanaholmens kulturcentrum i Finland hösten 1977. 

Ortnamns uttal är något som intresserar 
inte bara språkmän av olika slag utan ock-
så och ibland i ännu högre grad vanliga 
medborgare. Det vittnar talrika insändare 
i tidningarna om, liksom många förfråg-
ningar till språknämnderna i Norden och 
också brev till t. ex. Sveriges Radio. Lek-
männens intresse för den här uttalsfrågan 
tar sig uttryck framför allt på två olika 
sätt. Antingen rör det sig om en reaktion 
mot eller en undran över ett uttal som man 
har hört it. ex. radio eller tv och som man 
anser felaktigt eller orimligt eller något 
sådant, eller också - men det tycks mig 
vara betydligt mindre vanligt - rör det sig 
om en ren och ärlig vilja att få veta vilket 
uttal som är det rätta i ett visst fall. För en 
som under en lång följd av år haft både till 
yrke och till fritidssysla att bevsvara frå-
gor av dessa båda huvudtyper, kan det 
trots långvarig träning vara besvärligt att 
hantera bägge frågetyperna på ett sådant 
sätt att den frågande blir nöjd. 

Haninge, Kapellskär, Hällekis 

Tre svenska ortnamn har särskilt ofta dis-
kuterats under senare är, och det är Ha-
ninge, Kapellskär och Hällekis. Haninge 
är ett ganska nytt namn på en kommun 
omedelbart sydost om Stockholm, en 

sammanslagning av bl. a. de gamla sock-
narna Österhaninge och Västerhaninge. 
Kapellskär är ju ett välbekant £äijeläge i 
Norrtäljetrakten. Och Hällekis är ett sam-
hälle i Västergötland, som har varit aktu-
ellt i några är på grund av en stor indu-
strinedläggning. 

1 två av de här fallen är det lätt att ge ett 
auktoritativt svar, om man vill göra det, 
genom att helt enkelt hänvisa till den av 
Svenska språknämnden redan 1955 ut-
givna boken Svenka ortnamn med uttals-
uppgifter, sammanställd av Jöran SahI-
gren och Gösta Bergman. Det enkla Ha-
ninge står inte där, men det gör både 
Väster- och Osterhaninge med uttalet 
'-han63inge" (siffran 3 innebär dels att 

huvudtrycket ligger på den föregående 
stavelsen, dels att ordet uttalas med grav 
accent). För Hällekis anges uttalet 
''häll3e-tji2 s'' (siffran 2 anger bitryck), och 
för färjeplatsen har man uttalet "kapp2 e1-
sjä2 r", men i det fallet har man använt en 
mindre vanlig men ingalunda sällsynt 
stavningsform med tvåp: Kappelskär. De 
här tre ortnamnen nämns ofta i radio och 
tv, och vilket uttal som än används där 
kan det ge upphov till diskussion. Och 
radio- och tv-medarbetarna själva är ofta 
osäkra i dessa och många andra fall. 
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Saken är nämligen den att det vid sidan av 
de uttal som man kan finna i språknämn-
dens lista också finns andra, nämligen i 
dessa fall "ha:ninge", "kapellsjä:r" och 
"hälle-kis" med hårt k-ljud. För de två 
första fallen är mönstret klart: man an-
vänder då ett uttal som stämmer med 
stavningen, ett uttal som är det naturliga 
om det vore fråga om vanliga ord i språ-
ket. 

Fallet "hälle-kis" är inte riktigt av sam-
ma art, men kanske i viss mån i alla fall. 
Enligt svenskans normala uttalsregler 
skall ju ett k före ett ii starktonig stavelse 
uttalas som tj-ljud, t. ex. kil, kisa, 

(svavel)kis. Men viktiga undantag finns, 
särskilt orden kille, kis (i betydelsen "poj-
ke" m. m.), kissa, kisse. Nu visar det sig 
att många, enligt vissa uppgifter en myc-
ket stor majoritet, av dem som bor i och 
nära Hällekis uttalar namnet med hårt k-
ljud, ett uttal som f. ö. är styrkt sedan 
1920-talet men i uppteckningar från den 
tiden har angetts vara ett nytt uttal. Jag 
skall inte gå in närmare på det här namnet 
- jag har skrivit en liten notis om det i 
Språkvård 4/1974. Från språknämndens 
sida har vi vid skilda tillfällen rekommen-
derat radion och tv-n att använda det uttal 
med tj-ljud som står i nämndens uttalsord-
lista, men det har vållat mycket stor oppo-
sition, särskilt från radio- och tv-folk som 
känner till orten eller har gjort reportage 
där. Uttalet av Hiillekis med hårt k är ett 
exempel på brott mot språkets vanliga ut-
talsregler. Samma fenomen är också känt 
från personnamn, särskilt släktnamn. Det 
finns en viss tendens att behandla namn 
inte bara som delar av allmänspråket utan 
också som en alldeles speciell ordkate-
gori. 

Fallen Ha,unge och Kapellskär (stavat 
med ett p som nu vanligen sker) är av 
principiellt intresse. 1 bägge fallen är ett 
uttal i enlighet med språkets vanliga ut-
talsregler snarast självklart för en som 

inte känner namnens eventuella avvi-
kande lokala uttal. Jag säger medvetet 
"eventuella" för det visar sig nu, att även 
på dessa orter torde det - låt mig säga - 
"normalspråkliga" uttalet dominera. 
Kommunen Haninge har växt oerhört un-
der senare är, och "urbefolkningen" är i 
klar minoritet. Denna urbefolknings uttal 
har därför liten chans att slå igenom, me-
dan läsuttalet används av de flesta, även 
inom de kommunala organen. Förhållan-
det är likartat med den tidigare helt obe-
tydliga platsen Kapellskär, som först se-
dan färjetrafiken på Finland kom i gång 
har fått verklig betydelse och blivit all-
mänt bekant. Och nu hör man också bo-
fast folk i trakten säga "kapellsjä:r". 
bägge dessa fall 	och åtskilliga andra 
har vi alltså i levande bruk två skilda uttal, 
och det vore enligt min mening orimligt 
och också både praktiskt och spräkve-
tenskapligt oförnuftigt att hävda att ett av 
dem skulle vara felaktigt. Det finns visser-
ligen gott om vänner av ordning - såvitt 
jag förstår också bland språkmän - som 
inte vill acceptera detta att man kan anse 
två skilda uttaisformer som korrekta, men 
det kan jag inte fästa mig vid. An mindre 
vill jag här ägna mig åt den i och för sig 
intressanta språkpsykologiska diskussion 
som detta förhållande kunde motivera. 

Vadstena, Mäaren, Vänern 

1 de nämnda tre fallen rör det sig om ort-
namn som på 1950-talet, då språknämn-
dens uttalslista över ortnamn kom till, inte 
var särskilt uppmärksammade utanför or-
terna själva och deras närmaste omgiv-
ning. Men det finns andra mera välbe-
kanta namn där uttalsordlistans rekom-
mendationer också kan och bör disku-
teras. 

Som första typfall kan jag ta namnet 
Vadstena. 1 ordlistan ges bara uttalet 

1vast3e2 na", men ett mycket stort antal 
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svenskar, troligen majoriteten, säger inte 

så utan "va:'dste:na" efter stavningen - 
och det är ett uttal som tusentals svenskar 

har fått lära sig redan i skolan. 

Som andra typfall kan jag ta de många 

svenska sjönamnen på -are,i, Malaren, 
Hjal,naren, Tisnaren osv. Det rör sig här i 

huvudsak om mellansvenska sjönamn, 

och i första upplagan av ortnamnslistan 

angavs enbart ett mellansvenskt uttal av 

typen ''mä3larn, jälm3arn, ti3 snarn'' osv. 

- dvs, samma utal som folk från dessa 

trakter i normalt ledigt talspråk använder 

för bestämda former som domaren, lära-
ren, läkaren. Detta mellansvenska synko-

perade uttal kan man enligt min mening 

rimligtvis inte uppföra som det enda riks-
giltiga, t. ex. för sydsvenskar i vars språk 

ändelsen -are,, i normala ord uttalas efter 
stavningen. Därför lyckades det mig fak-

tiskt att i andra upplagan (1968) av den här 
uttalslistan få en ändring genomförd, inne-

bärande en kompromiss, nämligen så att 

det sattes in ett e inom parentes i uttalsbe-

teckningen för de här sjönamnen, alltså 

"mä3lar(e)n" osv. 

Som tredje typfall kan jag ta de talrika 

tvåstaviga svenska sjönamnen på -en, -erit 
typ Bol,nen, Bås'e,i, Frvken, Tökern, Vilt-
tern, som alla har akut accent enligt 
språknämndens lista, och Boren, Lyg-
ner,,, Skagern, Soinmen, Vänern som alla 

anges ha grav accent. 1 dessa fall finns det 

uppenbarligen en stark benägenhet hos 

den som inte känner namnets lokala uttal 
att i uttalet anknyta till dels något välbe-

kant nam, dels och kanske framför allt till 

vanliga ordtyper i språket: dagen, man-
tien, sonen, åker,, osv. 1 språknämndens 

lista finns det nära 60 namn av den här 
typen, och ungefär hälften anges ha akut 

accent och hälften grav. Man får t. ex. 

veta att de sjöar som jag i skolan lärde mig 

som "bå:'ren" och "råks'en" uttalas 

"bo:'ren" och "råks'en", och naturligt-

vis att det skall heta "vä:'nern" men 

'vätt'ern". Detta med akut och grav ac-

cent i ortnamns uttal är ett mycket besvär-

ligt kapitel, och det är knappast möjligt att 

genomföra ett "korrekt" allmänt uttal i 

vaije enskilt fall. Lika lite som det går att 

genomföra en enhetlig accentuering av 

t. ex. förnamn som Bertil, Gunnar, Tors-
ten och släktnamn som Bergman, Sjöberg 
etc. Här är praxis olika i olika landsändar. 

Och folk från olika delar av landet an-

vänder utan att tänka efter den musika-

liska accent i ortnamn som de finner na-

turlig. 1 nämndens lista tas t. ex. endast 

grav accent upp i de välbekanta namnen 

på västkuststäderna Båstad, Halmstad 
och Varberg, men denna accentuering är 

mycket litet använd i andra landsändar 

(och akut accent kan man f. ö. också höra 
t. ex. i Halland). 

Uttalsordlistans principer 

Vad är det då för uttal som tas upp och 

rekommenderas i språknämndens uttals-
ordlista över ortnamn? Ja, det får man ett 

tyvärr alltför knapphändigt besked om i 
förordet till ordlistan. Där står det bl. a. så 

här (citerat efter andra upplagans andra 

tryckning 1975 - texten oförändrad sedan 
förstaupplagan 1955): 

"Om man inte själv känner till ett ort-

namns uttal, bör man alltså fråga hur 
namnet uttalas av dem som känner det, 
av folk på platsen. 

Såsom fallet är med ordförrådet i öv-

rigt, finns det emellertid också av ort-
namnen två uttalssätt, ett genuint dia- 

lektuttal, som utgör det från generation 

till generation ärvda uttalet, och ett s. k. 
riksspråksuttal, ett uttal som visar bero-
ende av skriftformen och har avlägsnat 

de lokala uttalsdrag som har begränsad 
räckvidd. 

Mo,n,nehål, en by och en hållplats inte 
så långt från Västervik, heter på genuin 
dialekt ,nommel, på riksspråk däremot 
som det skrivs, med huvudtrycket på 
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senare sammansättningsleden. Julita i 

Södermanland heter i dialektenju3rta, 

Virseru,n i Kalmar län ve3 suni, OSV. 

1 den följande förteckningen ligger 
riksspråksuttalet på platsen till grund. 
Uppgifter om detta, liksom om dialekt-
uttalet, har hämtats från samlingarna i 
Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala, 
Sydsvenska ortnamnssällskapet i Lund 
och Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning i Göteborg samt från ett antal 
kännare av olika bygders ortnamn,..." 

Trots den korta och kärnfulla beskriv-
ningen av uttalet av ortnamn och de prin-
ciper som följts i ordlistan känner man sig 
mycket osäker på just dessa principer och 
deras bärkraft. Redan uttrycket "ett ge-
nuint dialektuttal, som utgör det från ge-
neration till generation ärvda uttalet" kan 
vålla bryderi. Detta uttalande kan ju - 
eller måste kanske —tolkas så, att dialekt-
uttal (av ortnamn eller i allmänhet?) är 
oföränderligt ett och detsamma "från ge-
neration till generation", och det förefal-
ler inte särskilt sannolikt. Skulle ett namn 
som Me/lösa (Södermanland; Örebro län) 
då alltid ha uttalats "mäls'a", fast det 
obestridligen innehåller den välkända 
namnleden -lösa? Sådana exempel finns 
det mängder av. Eller är det kanske så att 
man har tänkt sig att ett en gång utvecklat 
"förenklat" eller "reducerat" uttal sedan 
står sig för all framtid? Nej, så är det inte 
heller enligt de faktiska upplysningar som 
man kan finna under enskilda namn i ord-
listan. Där står det nämligen i sju fall (var-
för just dessa kan man f. ö. fråga sig) sär-
skilt nämnt något som kallas "äldre (ut-
tal)", vad det sedan kan tänkas innebära. 
De sju fallen är Bjärred (äldre bje4 red; 
siffran 4 anger dels att trycket ligger på 
den föregående stavelsen, dels att ordet 
uttalas med akut accent), Boden (äldre 
b&den, dvs, med grav accent), Falsterbo 

(äldre falsterbo4 ), Frosta (härad) (äldre 

frost3a), Karishorg (Skarab. län: äldre 
ka3 rlsbåtj2 ), Nybro (äldre nybro4 ) och 

Svedala (äldre sveda4 la). Dessa exempel 
visar tydligt att det också för den här ord-
listans redaktörer har stått klart att det 
"genuina" uttalet av ortnamn också är 
underkastat föränderlighetens lagar. 

Sedan talas det i citatet ovan om "ett s. k. 
riksspråksuttal, ett uttal som visar bero-
ende av skriftformen och har avlägsnat de 
lokala uttalsdrag som har begränsad räck-
vidd", och det ges några exempel på dels 
dialektuttal, dels "riksspråksuttal" av 
samma namn. Så långt tycks allt vara väl, 
men det visar sig snart att det ändå inte 
var så väl, för därefter talas det om 
"riksspråksuttalet på platsen", och det är 
alltså det som har lagts till grund för 
uttalsuppgifterna. Den uppmärksamme 
läsaren har här allt skäl att bli undrande - 
menas det två olika saker eller samma sak 
med "riksspråksuttal" och "riksspråksut-
talet på platsen"? Troligen menas det här 
samma sak, och det är lite beklagligt, för 
det är just här som svårigheterna på allvar 
sätter in. 

Termen "riksspråksuttal" är förvisso inte 
helt entydig och klar men ändå ganska 
allmänt använd och erkänd. Svårare är 
det med "riksspråksuttalet på platsen". 
Här torde väl i detta fall avses det som i 
andra samanhang med en något olycklig 
term brukar kallas för "regionalt riks-
språk" (se härom min uppsats "Uttal och 
samhällsroll" i Studier i dagens svenska, 
Skr. utg. av Svenska språknämnden 44, 
1971, andra uppl. 1976). Det karakteris-
tiska för många orter i det nutida Sverige 
(eller Danmark, Finland eller Norge) ärju 
att deras befolkningsstruktur inte alls är 
lika enkel som den var i äldre tid. Det är 
därför långt svårare nu än förr att faststäl-
la vad som verkligen kan betecknas som 
regionalt riksspråksuttal eller standardut-
tal på en viss ort. 

Jag kan ta ett tydligt exempel. Det gäller 
småländska namn på -måla. 1 språknämn- 



dens lista finns fem sådana namn: Blom- 
sterm,la, 	Haraldsm)la, 	Kriksnu)la, 
Lngein/zla och Kt'arna,n)la. Enligt listan 
har de fyra första huvudtrycket på slutle-
den (-måla), men det sista på förleden 
(kva:'rnamå: la). Uttalen med slutledsbe-

toning är nu mycket lokala, och jag vill 
snarast anse dem som dialektala. Den 

mest kända av dessa orter är Blo,nster-
måla, och även på orten har jag hört uttal 
med huvudtryck på förleden, och detta 

uttal är det såvitt jag kan bedöma enda 
gängse i närliggande städer, t. ex. i Kal-
mar, städer som ligger inom samma "regi-
on". Vilket är då det regionala riks-
språksuttalet egentligen? Troligen är det 
rimligare att säga att förledsbetoningen i 
namnen på -måla tillhör både riksspråk 
(för det gör den) och regionalspråk, även 
om det rent lokala ortsspråket har efter-
ledsbetoning. 

Frågan om riksspråk och regionalspråk 
har inte alls uppmärksammats tillräckligt i 
språknämndens lista. Man har däremot i 

ett antal fall nämnt rena dialektuttal vid 
sidan av det uttal som ges i första hand. 
Ett par fall nämns i förordet (se citatet 
ovan), men av dessa är det endast Julita 
som får det dialektala uttalet angivet ock-
så i själva listan. De andra namn som i 
listan förses med dialektalt uttal vid sidan 
av huvuduttalet (som i alla fallen överens-
stämmer med skriften och med "normal-
språkliga" uttalsvanor) är: Fellingsbro 
(fälls4 bro), Helgon, (hälj3 um), Hona 
(holl3a), Hö,nb (hömm), Ky,nbo 
(tjumm3e), Käp.stad,sö (tjöss3e), Liigern 
(läjern), Ivfalören (malö4 rn), Mellösa 
(mäls3a), Vessige (väsk3e), och Våmb 
(våmm). Varför just dessa namn försetts 
med uppgifter om dialektuttal och inte åt-
skilliga andra är oklart. 

Det bör f. ö. nämnas att dubbelt uttal 
anges i mycket få fall i denna uttalslista. 
Det gäller - bortsett från de tidigare 

nämnda sjönamnen på -aren och dialekt- 

fallen samt från att för t. ex. Halmstad 
både uttal med och utan -il ges - endast 
namnen Him,neta (akut el. grav), Se-
långe,, Ullånger (slutledsbetoning el. 
förledsbetoning), Tomelilla (tomm3eli112 a, 
tommelill3a) och Vansö (kort el. långt a). 
Det är inte möjligt att avgöra varför man 
just i dessa fall har gett två likvärdiga ut-

tal, och varför man inte gjort det i långt 
flera fall. 

1 många andra fall ges i ordlistan uttal som 
visserligen är de som används på orten 
men som har stark konkurrens av andra 
uttal, ibland på själva orten, ibland i dess 

omgivningar och också i stort sett överallt 
i landet annars. Dit hör några av de fall jag 
har nämnt tidigare (Haninge, Kapellskär, 
Hällekis, Vadstena m. fl.). Och dit hör åt-
skilliga andra namn, av vilka jag skall ta 
upp bara några exempelfall. 

Box/,ol,n i Östergötland har lokalt trycket 
på slutleden, men förledstryck är mycket 
vanligt i detta namn, också på orten, för-
modligen i det fallet mest hos folk som 
inte har sina rötter där. 

Alvaret - en benämning på en landskaps-
typ på Öland och åtminstone i förbindel-
sen Sora Alvaret att betrakta som ett ort-
namn - skall enligt uttryckliga upplys-
ningar i ordlistan uttalas med grav accent 
och med kort a-ljud i både första och and-

ra stavelsen. Detta är emellertid ett uttal 
som är ovanligt också på Öland, även om 
det finns öländska dialekter som har det. 
Det är bland ölänningar som inte talar dia-

lekt vanligt med uttalet "allva:ret, dvs. 
samma uttal som faller sig naturligt för 
icke ölänningar. Jfr att den Olandsfödde 

industrimannen Hugo Hammar gav sina 
memoarer titeln "Från Ölands alvar till 

livets". Ett vanligt dialektuttal på Öland 
ärf.ö. "alvret". 

De/sho i Gävleborgs län uttalas av gam-

malt "dellsbo:" Jr sjönamnet Dellen), 
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men även på orten har under senare de-

cennier uttalet "de:lsbo:" trängt fram, 

det uttal som torde falla sig naturligast för 

svenskar från andra landsändar. 

Ännu en synpunkt bör tas fram här, och 

här rör det inte bara uttal utan också på 

sitt sätt namns stavning. Jag kan ta två 

välbekanta svenska exempel, nämligen 

Holsljunga och Skerike (i trakterna av Gö-

teborg resp. Västerås), två ganska små 

orter. För dessa namn är det genuina gam-

la uttalet och också det som ges i språk-

nämndens lista "håll3 -sjung2a" resp. 

"sjärk4e". 1 bägge fallen är det uttal som 

kräver särskild kunskap, och i fallet 

Ho/sljunga är visst den kunskapen nume-

ra på upphällningen också i ortens när-

maste grannskap. Om man vill hävda att 

dessa namn inte får uttalas stavningsen-

ligt, normalspråkligt, så finns det enligt 

min mening bara en sak att göra, nämligen 

att ändra namnens stavning till bättre 

överensstämmelse med uttalet, dvs, till 

Ho//sjunga resp. Skärke (jfr Närke och 

den gamla stavningen Nerike, fortfarande 

bevarad i t. ex. tidningsnamnet Nerikes 

Allehanda, som uttalas "närkes ---"). 1 

annat fall måste man acceptera att namn 

av denna typ också kan utttalas efter stav-

ningen. Något liknande gäller andra fall 

som jag har nämnt tidigare, t. ex. Vad-

stena, men också fall som Vanås som en-

ligt uttalslistan skall uttalas med kort a-

ljud. 

Dessa få exempel och namntyper som jag 

har nämnt nu senast och i det föregående 

får räcka som en bakgrund för några prin-

cipiella betraktelser, även om det finns en 

del andra namntyper som också vore vär-

da att ta upp. 

Ortnamnen som en del av det 
allmänna språket 

Det finns i talrika fall dialektala uttal av 

ortnamn som starkt avviker från vad man 

skulle kunna vänta sig med hänsyn till 

namnens stavning - flera exempel har 

nämnts i det föregående. Sådana rent dia-

lektala uttal har av författarna till språk-

nämndens uttalsordlista i princip ansetts 

otjänliga för riksgiltigt bruk, kan man väl 

säga. Men enligt min mening kunde man i 

åtskilliga flera fall ha klassat vissa uttal 

som enbart dialektala, och man borde i de 

fallen i första hand ange ett mera riks-

språkligt uttal (t. ex. för namnen på 

-måla). 

Vissa av de uttal som jag då innefattar i 

kategorin "mera riksspråkliga" är inte 

rent riksspråkliga utan regionala uttal. Det 

gäller t. ex. grav accent ifall som Båstad, 

Halmstad, Varberg och akut i ett fall som 

Haparanda, som för i varje fall mellan-

och sydsvenskar har grav accent. Till re-

gionala uttal i nutida svenska är jag också 

benägen att räkna typer som "ha:ninge", 

"blåmst3ermå2la", "alv3a:ret" för att 

nämna några av de fall jag tidigare har 

talat om. 

Regionalt standarduttal kan på så vis i 

många fall sammanfalla med det uttal som 

kan anses tillhöra ett allmängiltigt riks-

språk, medan det i andra fall - det gäller 

kanske särskilt den musikaliska accenten 

kan skilja sig från dessa uttal. 

Det kan alltså finnas tre olika uttal eller 

uttaisnivåer: dialektuttal, regionalt uttal, 

riksspråkuttal. Men det är sällan ett och 

samma namn har tre olika uttal, vanligen 

har ett namn högst två uttal. Vad man i 

Sverige hittills alltför lite uppmärksam-

mat, det är den tredje nivån, det allmängil-

tiga riksspråksuttalet, och det är den nivå 

som ur praktisk synpunkt kanske kan be-

tecknas som den allra viktigaste. Det ärju 

på den nivån t. ex. radions och tv-ns folk i 

allmänhet arbetar. 

Frågan om ett riksspråksuttal, ett nor-

malspråksuttal, av svenska ortnamn bör 

8 



diskuteras mera och lösas på ett fördoms-

fritt sätt. 1 detta fall synes det mig som om 

man har kommit längre i både Danmark 

och Norge. För Danmarks vidkommande 

finns det en utmärkt lista över ortnamns-

uttal, utarbetad av Kristian Hald och utgi-

ven 1960 i Dansk Sprognvns skriftserie 

(ny upplaga 1975). 1 inledningen till denna 

skrift sägs det bl. a. följande (s. 6 f. - 

texten är likalydande i bägge upplagorna): 

"De av forfatteren foreslåede udtale-

former har vret forelagt Dansk Sprog-

nevns arbejdsudvalg, og hele listen har 

varet gennemdrøftet på en rkke mo-

der i udvalget, hvor der, som man 

kunne vente, var ret divergerende op-

fattelser af, hvad der måtte anses som 

korrekt rigsmålsudtale. Som listen fore-

ligger nu, er den derfor i ikke ringe grad 

resultatet af et kompromis. Det har ikke 

veret meningen at afskaffe mod spro-

gets almindelige regler stridende udtale-

former, hvor disse har vundet hvd i 

rigsmålet. Som eksempel kan nvnes 

udtalen med [Id] og [nd] i navne som 

UIc/urn, Brande, skønt denne skriftpå-

virkede udtale formentlig er af temmelig 

ny dato og isr har sin rod i stednavne 

anvendt som familienavne. Enkelte 

uheldige eller overflodige nydannelser 

er dog udeladt, selv om de har fået en 

vis udbredelse i nyeste tid, f. eks. 

[ro:mo'] og [hasde'n] (med tryk på 

sidste led i analogi med [gråsde'n]. 1 

mange tilflde er der anført dobbelt-

former, og den siste form må da op-

fattes som en rigsmålsudtale, der på 

visse punkter, bl. a. med hensyn til stod 

og trykfordeling, er lempet efter dia-

lektudtalen. 

De anførte former er i talrige tilflde 

ikke de eneste, der kan betragtes som 

forsvarlig rigsmålsudtale, men det har 

vret umuligt - og også upraktisk - at 

medtage alle varianter, der falder inden 

for rigsmålets rigtighedsbredde. 

Som det fremgår af ovenstående, har 

det ikke veret hensigten at udarbejde 

en normativ udtaleliste i den forstand, 

at der ved hvert navn fastslås én enkelt 

udtaleform som den rette. Dette ville 

vre et utilladeligt indgreb i sprogud-

ovelsen. Listen må opfattes som en vej-

ledning for dem, der onsker oplysning 

om, hvilken rigsmålsform der faktisk 

anvendes eller som i tvivlstilfielde kan 

anvendes, og sproglig tolerance må 

også på dette område anbefales." 

För Norges vidkommande kan jag hänvisa 

till Bjarne Berulfsens Norsk uttaleordbok 

(1969), där det i förordet sägs bl.a. föl-

jande (s. 4): 

"Man viI irnidlertid snart oppdage at 

den lokale uttale av våre egne steds-

navn ofte er i åpenbar strid med offisiell 

skrivemåte. Navneformene Dvpi'åg, 

Hjerkinn, Meråker, Saijda, Skiptvet, 

Stord gjengir ikke den stedegne uttale, 

som er henholdsvis dy: 'vå, fa'r 1fj?J 
må 'rråk, s'u a, f tva, sto: iran. Her 

har vi primrt forsokt å folge det prin-

sipp å sto opp om den uttale som først 

og fremst ved sin skriftform synes å 

innarbeide seg som landsgyldig, eller 

oppfore den lokale uttale når denne 

later til å ha slått igjennom, f. e. skå 'jja 

(Skodje), fe: 'an (Skien). Det er heller 

ikke tvilsomt at den lokale uttale har 

trykk på siste stavelsen i Lindesnes og 

enstavelses tonelag i Roa (Oppland). 

Men det er i hvert fall ikke lett å stanse 

utviklingen av henholdsvis trykk på 

første stavelsen og tostavelses tonelag i 

de to omtalte navn. Det er videre klart 

at jimla, /y  rra, i'a: llfvija er den na-

sjonalt riktige uttale av Gimle (mytolo-

gisk), Kyrre (kongen), L'alkyrje (mytolo-

gisk); men det synes å vere fruktlost 

strev å få denne uttaleregel anvendt av 

alle og enhver på Gimle (kino), Olav 

Kvrres gate og Valkvije plass i Oslo." 
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(Jfr till den sista meningen vad som 
sagts ovan om uttalet av Hilliekis.) 

1 dessa norska och danska skrifter labo-
rerar man, såvitt jag kan förstå, med en-
dast två uttalsnivåer, dialektuttal och 
riksspråksuttal. Berulfsen använder vis-
serligen inte dessa termer i sitt förord, 
utan han använder uttrycken "lokal ut-
tate" och "Iandsgyldig uttale", och det är 
möjligt att han med uttrycket "lokal ut-
tate" kan mena både dialektuttal och re-
gionalt uttal, men det spelar mindre roll. 
Det viktiga är att både Hald och Berulfsen 
starkt trycker på riksspråksuttalet, det 
riksgiltiga uttalet, och då också understry-
ker behovet av ett uttal som stämmer med 
stavningen (Berulfsen) eller med språkets 
normala uttalsregler (Hald). Här tycks det 
mig som om man i Danmark och Norge, i 
dessa skrifter i varje fall, står på betydligt 
fastare mark än vad man hittills har gjort i 
Sverige. 

För både Hald och Berulfsen synes det ha 
varit självklart att inte betrakta ortnam-
nen som ett apart ordstoff som i riksspråk-
tig omgivning skall behandlas enligt helt 
speciella uttalsprinciper. Det är på tiden 
att samma uppfattning får tillfälle att göra 
sig gällande också i Sverige. Det går inte 
längre att påtvinga t. ex. radions och tv-ns 
folk uttalsformer som står i uppenbar strid 
inte bara mot namns gängse skriftformer, 
utan vad värre är mot det mest utbredda 
språkbruket. Vi måste acceptera att ort-
namnen tillhör språket på samma villkor (i 
stort sett) som språkets andra ord, och att 
ortnamnens uttal liksom andra ords uttal 
förändras. Och för Sveriges del ärju för-
ändringens riktning i allt väsentligt en och 
densamma - mot större överensstäm-
melse med skriftformen. Det gäller det all-
männa ordförrådet, men det gäller också 
ortnamnen. Ortnamnen är inte bara den 
enskilda ortens egendom, utan de är hela 
språksamfitllighetens tillhörighet. Däri 
skiljer sig ortnamnen från personnamnen, 

som verkligen kan sägas vara den enskilde 
namnbärarens egendom. En person som 
heter Tord i skrift kan själv bestämma om 
han vill ha sitt namn uttalat med o- eller å-
ljud. En som heter Boii'ie kan själv be-
stämma om han vill kallas 'bä:ve" eller 
på franskt sätt "boavi:" osv. Möjligen 
kan man fastställa kommunalt, som har 
skett i något fall, hur ett ortnamn skall 
betonas - det skedde 1940 i Laholm, då 
det bestämdes att namnet skall ha trycket 
på sista stavelsen, ett uttal som nu helt har 
slagit igenom och verkligen är riksspråk-
ligt. 

En ny uttaislista 

Det synes mig vara en viktig uppgift för 
Svenska språknämnden att i samarbete 
med Sveriges ortnamnsinstitutioner utar-
beta en helt ny lista över ortnamnsuttal, 
och då acceptera att ortnamn i väsentliga 
avseenden bör jämställas med språkets 
andra ord. Och liksom många av språkets 
vanliga ord kan ha olika uttal, varianter 
som kan vara geografiskt, socialt eller åt-
dersmässigt betingade eller kan förklaras 
på annat sätt, så kan också flera ortnamn 
ha skilda men helt korrekta uttal. Jag in-
stämmer härvidlag helt i vad Kristian 
Hald säger att det vore ett otilåtligt in-
grepp i språkbruket att fastslå en enda 
uttalsform som den rätta. Det har vi för 
svenskt vidkommande sysslat med alltför 
länge och alltför mycket. 

Svenska språknämndens styrelse har nyli-
gen beslutat att uttalsordlistan över svens-
ka ortnamn skall omarbetas, i huvudsak i 
enlighet med de principer som här har 
skisserats. Denna omarbetning skall na-
turligtvis ske i intimt samarbete med de 
svenska ortnamnsinstitutionerna. En ny 
uttalslista kan dock inte föreligga förrän 
tidigast i slutet av 1979. 
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Ulla 
C1ii,sé,i 	

Färöiska nyord och färöisk 
språkvård 

Ulla Clausén, som är forskningsassistent vid Svenska språk-
nämnden, disputerade i maj 1978 vid Stockholms universitet 
på en avhandling med titeln "Nyord i färöiskan. Ett bidrag till 
belysning av språksituationen på Färöarna". Hon redogör i 
denna artikel för sin undersökning av färöiska nyord. Hon 
diskuterar också hur språkvårdarna bedömer nyorden och 
hur språkbrukarna använder dem. 

Det färöiska sprtket 

Färöiska talas i dag av drygt 40000 invå-
nare på Färöarna och av 10000 färingar i 
Danmark. Språket är nära besläktat med 
isländskan och norskan, särskilt med dia-
lekterna i sydvästra Norge. De första in-
vånarna var - förutom några irländska 
munkar - nämligen norrmän som be-
byggde landet omkring 800 e. Kr. och Fär-
öarna tillföll också sedermera den norska 
kronan (1035). När Norge och Danmark 
1380 förenades i union fick Färöarna an-
knytning även till Danmark - landet för-
blev visserligen ett norskt biland fram till 
freden i Kiel 1814, då den dansk-norska 
unionen upplöstes - och det danska infly-
tandet på Färöarna och färöiskan kom att 
växa sig allt starkare. Med reformationens 
införande på 1500-talet försvann det gam-
la färöiska skriftspråket. Förvaltningens, 
domstolarnas, kyrkans och handelns 
språk blev hädanefter danska. Färöiskan 
levde tills vidare kvar enbart som ett talat 
språk, ofta uppblandat med danismer. 

Svabo 
1 slutet av 1700-talet samlade och upp-
tecknade J. C. Svabo färöiska ord 
handskrifterna utgavs först 1966 av Chr. 
Matras - ett material som speglar 1700-
talets färöiska samhälle, väl lämpat för 
bondesamhällets livsform med ord och ut- 

tryck för fårskötsel, naturförhållanden, 
väder och vind etc. För ämnesområden 
som låg utanför denna sfär var färingen 
hänvisad till att använda danska ord eller 
av danskan förmedlade främmande ord. 

Hammershaimb 
Med V. U. Hammershaimb som skapade 
en färöisk ortografi (1846) och skrev en 
grammatik (1854) inleddes en ny epok i 
språkets historia. Därigenom fanns förvis-
so inte ett fullt utvecklat skriftspråk, utan 
ordförrådet måste utvidgas för att kunna 
täcka alla de nya begrepp som den nya 
tiden fört med sig. 

Nationellt uppvaknande 
Nationalitetsrörelsens idéer om ett folk 
och en stat spreds via färöiska studenter i 
Köpenhamn i slutet av 1800-talet till Fär-
öarna. Påverkade härav började vissa na-
tionellt medvetna färingar verka för att 
det offentliga språket, kyrkans och sko-
lans språk, skulle bli ffiröiskt. Andra åter 
önskade behålla danskan av rädsla för att 
annars bli isolerade. De var övertygade 
om att färöiskan inte var lämpad som kul-
turspråk. En färing från den tiden yttrar 
sig i följande ordalag om färöiskan (på 
danska naturligtvis): 

"Man er så lidt efter lidt kommen tu 
den mening, at det slet ikke kan bruges 
til andet end til at tale om fisk, og tørv 



og hø og ugn. Man er altså kommen tu 
det standpunkt, at foragte sit sprog og 
forarges over enhver tanke om at be-
nytte det i noget højere ojemed." 

Undersökningens syfte 
och uppläggning 

Huvudsyftet med min undersökning har 
varit att belysa hur den färöiska språksi-
tuationen avspeglas i nyorden. Med nyord 
avser jag dels gamla betydelseutvidgade 
ord och nyskapade ord av inhemskt ur-
sprung, dels ord av främmande ursprung 
för begrepp som ej var aktuella när det 
färöiska skriftspråket skapades i mitten av 
1800-talet. Ord som var brukliga vid den-
na tid hade förtecknats av Svabo, men 
Svabos ordbok är ingalunda komplett och 
många vanliga ord har ej kommit med. 
Det har därför i många fall visat sig svårt 
att avgöra om ett ord är att betrakta som 
ett nyord eller inte. 

Färöiska tidningar - sammanlagt 117 
nummer från februari och mars 1974 och 
september 1975 - har lämnat det huvud-
sakliga materialet till undersökningen. 
För att även sådana ämnesområden skulle 
täckas som är relativt sällsynta i tidningar 
har bl. a. ett antal populärvetenskapliga 
artiklar samt en modern färöisk roman ex-
cerperats. 

Jag har noterat dels sådana inhemska ord 
som i det moderna språket har fått en 
utvidgad betydelse samt avledningar till 
gamla ord och nya sammansättningar, 
dels främmande ord som konkurrerar med 
inhemska ord med samma betydelse. Det 
bör också nämnas att jag koncentrerat 
min framställning till substantiven, efter-
som de utgör den vanligaste ordklassen 
bland lånorden. 

Mitt material visar att det för ett och sam-
ma begrepp ofta finns dels en inhemsk, 

dels en främmande ordform, någon gång 
också en blandning av inhemskt och främ-
mande språkmaterial. Med hänsyn härtill 
ansåg jag det lämpligt att komplettera re-
dogörelsen för de färöiska nyorden i 
skriftspråket med en undersökning av i 
vilken utsträckning dessa ord utnyttjas i 
talspråket. Likaså ville jag registrera 
språkbrukarnas inställning till det mo-
derna färöiska ordförrådet, bl. a. för att få 
en uppfattning om hur t.ex. språkmän-
nens planering upptas och fullföljs av få-
ringarna. Slutligen ville jag påvisa eventu-
ella skillnader i språkbruket beroende på 
språkbrukarnas ålder, yrke och bostads-
ort. 

Situationen i dag 

1 dag, ca 200 är efter det att Svabo påbör-
jade sitt ordboksarbete och omkring 100 
är efter det att studenterna i Köpenhamn 
började ivra för det färöiska språket, är 
språkfrågan fortfarande aktuell. Målet 
som sattes under det nationella uppvak-
nandet har visserligen nåtts - färöiskan 
har blivit Färöarnas förvaltningsspråk, 
kyrkospråk och skolspråk. 1948 blev fär-
öiskan landets huvudspråk, en ffiröisk 
psaimbok kom 1960, en fullständig bibel-
översättning 1961; 1938 blev färöiska och 
danska jämställda språk i skolorna. 

Inom de områden av förvaltningen som 
fortfarande administreras av Danmark 
brukas dock danskt språk. Den färöiska 
administrationen använder naturligtvis 
färöiska, men lagar och förordningar 
skrivna på färöiska har alltid en dansk 
parallelltext. Rättsspråket är i praktiken 
fortfarande danskt eftersom domarna är 
danskar, men det är dock tillåtet att tala 
färöiska i rätten. 

Undervisningen sker numera inom hela 
skolväsendet på färöiska men tyvärr sak-
nas läroböcker på färöiska, framför allt på 
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realskole- och gymnasiestadiet. Lärarna 
inom den högre undervisningen är också 
ofta danskar och bidrar till att bevara 

danskan som det lärda, vetenskapliga 
språket. 

Men frågan gäller inte bara huruvida språ-
ket på Färöarna skall vara färöiskt eller 
danskt. Ett tredje språk spelar en viss roll 
i språkdebatten, nämligen isländskan. 

1 en ledare med titeln "Möurmåli6" 
(= modersmålet) i tidningen Tingakrossur 
(17jan. 1976) beklagar sig redaktören över 
att de färöiska språkmännen efter Ham-
mershaimb kämpat för att utrota danismer 
ur språket bara för att i deras ställe föra in 
islandismer. Många anser också att den 
färöiska akademien, som bedriver färöisk 
språkvård, mer intresserar sig för gamla 
färöiska och isländska ord än för det språk 
som talas av folket. Flera av dem som jag 
intervjuat anser dock att talet om ett allt-
för isländskt språk är obefogat. Anklagel-
serna kommer huvudsakligen från folk 
som ej behärskar det färöiska språket, 

menar de. 

Färöisk språkvård 
1 dagens färöiska finns dels en konserva-
tiv, arkasierande tradition, som påbör-
jades med Hammershaimbs etymologiska 

ortografi, dels en mot denna tradition stri-
dande tendens att utjämna och förenkla 
ljud- och formsystemet. 

För att kunna stå emot trycket från dans-
kan har man i det skrivna språket strävat 
efter att bevara det fornspråkliga mönst-
ret. Talspråket har däremot blandats upp 
med danismer och det finns därför en klyf-
ta mellan det skrivna och det talade språ-

ket. 

Färöiska språkmän har under de sista 

hundra åren verkat för en tämligen hård-
hänt planering av språket, övertygade om 
att en naturlig utveckling skulle resultera i 

att färöiskan slukades av den större och 
mäktigare danskan. 

Färöiska ordböcker 
Vilka ord hör komma med i en ordbok 
över modern färöiska? Skall den ta upp 
sådana ord som faktiskt är i bruk, dvs. 
både inhemska och främmande, eller i 
puristisk anda söka återuppliva gamla tr-

öiska ord eller överta nybildningar och 
eventuellt själv söka skapa sådana? 

Av Svabos ordhoksmanuskript framgår 
att han betraktade de danska lånorden 
som en del av det färöiska språket. Han 

tog därför med många främmande ord 
som emellertid ströks av senare, mer pu-
ristiskt inriktade ordboksredaktörer, t. ex. 
av M. A. Jacobsen och Chr. Matras i Før-

oysk-dansk oröabök (1:a uppl. 1927-28, 
2:a 1961, supplement 1974). 

De färöiska ordböcker som finns att tillgå 
är normativa och förtecknar de ord som 
enligt språkplanerarna är acceptabla. 1 de 
fall där vanliga danska ord tas upp anges 
de som talspråkliga och läsaren hänvisas 

till mer färöiska ord. Man föreskriver allt-
så ett ordförråd som i allt väsentligt tillhör 
skriftspråket, hämtat ur äldre färöiska, ur 
fornspråket och nyisländskan. Det är där-
för inte att undra på att somliga ord ej 
förstås - eller missförstås - av språkbru-

karna. 

Språkligt medvetna personers inställning i 
språkfrågan 
För att få en uppfattning om språkligt 
medvetna personers inställning till den 

färöiska språkfrågan och språkvården i 
allmänhet intervjuade jag i maj 1976 och 
februari 1977 ett antal språkvårdare,jour-
nalister, lärare, översättare och författare 
om deras inställning till möjligheterna att 
utveckla det färöiska språket. Dessa inter-

vjuer kompletterades med artiklar - bl. a. 
hämtade ur färöiska tidningar från de se- 
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naste åren - som behandlade färöiska 
språkfrågor och färöisk språkvård. 

Dels av mina samtal med språkligt med-
vetna personer, dels av tidningsdebatten 
framgick att olika åsikter finns om hur det 
färöiska språket skall vårdas och utveck-
las. De som förlägger normen bakåt i tiden 
och själva experimenterar med språket för 
att göra en aktiv insats för f'äröiskans ut-
veckling benämner jag jmrister. Anhäng-
arna av en mer statisk språkvård som an-
ser att färöiskan om möjligt bör hållas fri 
från främmande inflytande benämner jag 
nationalister. Som praginatiker betecknar 
jag dem som har en mer liberal inställning 
till lånord, sådana som främst betonar ett 
ords funktionsduglighet utan hänsyn till 
ursprunget. Internationalisler slutligen 
kallar jag dem som förkastar alla sätfär-
öiska ord och vill hålla färöiskan öppen 
för främmande inflytande. 

Puristernas inställning till utvecklingen av 
det färöiska språket 
Två språkvårdande organ, Frööskaparfe-
lag (= vetenskapssamfundet) och Føroya-
milsdeildin (= avdelningen för färöiskt 
språk) vid Frööskaparsetur Føroya 
(= den färöiska akademien), arbetar med 
att utveckla och vårda det färöiska språ-
ket. Fröskaparfelag, bildat 1952, söker 
utöka språkets användningsområden och 
erbjuder vetenskapsmän m. fl. tillfälle att i 
tidskriften Fréöskaparrit publicera artik-
lar om olika ämnen. 

Språkmännen vid Føroyam.lsdeildin äg-
nar sig åt insamling och uppteckning av 
ord, t. ex. av bortglömda dialektord, men 
bedriver också en upplysande och språk-
vårdande verksamhet för allmänheten och 
för olika institutioner. Dessa språkvår-
dare måste betecknas som purister. De 
anser t. ex. att luckorna i ordförrådet i 
första hand bör fyllas med nyskapade fär-
öiska ord. De försöker oftast finna ett flir-
öiskt grundord som utgångspunkt vid ord- 

bildningen, men saknas ett sådant tar man 
gärna upp ett fornisländskt eller nyis-
ländskt ord. Den etymologiska stavningen 
har nämligen underlättat införandet av 
västnordiska ord. Enligt puristernas upp-
fattning bör talspråket närmas till skrift-
språket; de i färöiskan vanliga danska or-
den kan inte räknas som färöiskt språk. 

Som sann purist bör man alltså undvika 
danska lånord, rensa ut sådana som redan 
har färöiska motsvarigheter och undvika 
nya inlån. Även sådana danska ord som i 
färöiskan har internationella motsvarighe-
ter bör sorteras ut. lit bör t. ex. ersättas av 
oxvgenium, brint av hvdrogeniuin. Språk-
vårdare med en puristisk inriktning tycker 
naturligtvis av princip bättre om särfär- 
öiska nyord än om främmande 	men 
främmande ord kan någon gång vara be-
rättigade, t. ex. när den inhemska motsva-
righeten är otympligare än den främman-
de. Som ett exempel på ett bra danskt ord 
nämndes för mig bilar 'bil', som motsva-
ras av det tyngre inhemska aktar 'fordon', 
ofta i sammansättningar som inotorakfar 

'motorfordon' och personmotorakfar 

'personbil'. 

De flesta av puristerna är visserligen eniga 
om att det fortfarande är många begrepp 
som färöiskan ej har ord för men att man i 
sådana fall tills vidare kan uttrycka vad 
man vill genom omskrivningar. 

Den färöiska radions språkvårdande upp-
gift 
När (Jtvarp Føroya (= Färöarnas radio) 
grundades 1957 såg dess chefen möjlighet 
att påverka lyssnarnas spåk genom att 
bruka rena färöiska ord och undvika främ-
mande ord. Radion företräder alltså en 
puristisk hållning i språkfrågan, och det är 
alls inte ovanligt att nybildade ord genom 
radion sprids bland språkbrukarna. Ra-
diochefen menar att lyssnarna i regel för-
står allt som sägs i radion, för nyorden 
presenteras så att deras betydelse framgår 
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av sammanhanget. Riktigt så förhåller det 
sig nog inte i alla fall. Av en undersökning 
som jag i maj 1976 gjorde av nyordet lyd-
veldi 'republik' - ofta hört i radions ny-
hetsutsändningar och tänkt att ersätta det 
internationella republik 	framgår att av 
70 personer kunde endast 18 , dvs. 26 
ange den rätta betydelsen. 

Tidningarna och språkfrågan 
Eftersom språkfrågan är en nationell an-
gelägenhet står tidningar med olika poli-
tisk färg för olika uppfattningar. 

Dimmaltting, som är organ för sam-
bandspartiet och verkar för att förbindel-
serna med Danmark skall bevaras, före-
drar t. ex. danska och främmande ord 
framför inhemska nybildningar och is-
ländska lån. Självstyrepartiets tidning 14. 
September har en diametralt motsatt upp-
fattning i språkfrågan och förordar själv-
ständiga nybildningar eller isländska lån-
ord. 

Språkvården och verkligheten 

Medan somliga färingar alltså förlägger 
normen för fdröiskt språk bakåt i tiden till 
fornvästnordiskan och språket i färöiska 
kväden och sägner, har andra en helt an-
nan utgångspunkt för Eiröisk språkvård, 
nämligen färöiskan av i dag. 

Puristernas motståndare menar att den 
färöiska språkvården lever i en värld för 
sig och att den inte bryr sig om det språk 
som är folkets språk. Följden av detta har 
blivit att det finns en stor klyfta mellan 
skriftspråket och talspråket. Skriftspråket 
har blivit ett dött språk, menar de, medan 
talspråket för många är det enda och det 
naturliga. Den åsikten har också framförts 
att språkvården medverkar till att bryta 
ner språket genom att förakta det som 
faktiskt brukas i stället för att utgå från 
verkligheten sådan den är och vårda det 

levande språket. Rädslan för att inte kun-
na uttrycka sig korrekt gör att många Lär-
ingar undviker att skriva sitt språk. De 
tror att det är endast språkmännen och 
specialisterna som kan skriva en riktig fär-
öiska. Språkvårdarna har hittills bemött 
denna kritik med argumentet att efter en 
tid, när man hört det rätta språket tillräck-
ligt ofta i radion och läst det i tidningen, 
kommer det också in i vardagsspråket. 
Puristernas kritiker menar att detta är ett 
felaktigt resonemang: talspråket bör inte 
rätta sig efter skriftspråket utan tvärtom. 
Enligt en tredje och mer moderat uppfatt-
ning bör man låta skriftspråket och tal-
språket påverka varandra ömsesidigt. 

Materialet 

När det gäller att fylla luckorna i det fär-
öiska ordförrådet på annat sätt än genom 
direkta lån står två huvudmöjligheter till 
buds: betydelsen av ett främmande ord 
återges antingen med hjälp av det material 
som det färöiska språket erbjuder utan att 
avseende fästs vid en främmande förebild 
(med min terminologi betydelseutvidg-

ning och beskrivning) eller genom över-

siittning av t. ex. isländska, danska eller 
internationella ord. 

Färöiska särord 
1 mitt material som består av 580 nyord 
bildade av inhemskt (eller inhemskt och 
främmande) material har 15 tillkommit ge-
nom betydelseutvidgning och 40 genom 
beskrivning. Med betydelseutvidgning 
avser jag en utvidgning av betydelsen hos 
ett gammalt ord på så sätt att en ny bety-
delse tillkommer utan att den har stöd i 
betydelsen hos ett bestämt främmande 
ord. Ett exempel härpå är mannagongd 

'det sätt på vilket brickorna flyttas i 
schack' som kommit att beteckna 'tillvä-
gagångssätt, metod i allmänhet'. 
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När ett enda inhemskt ord inte räcker till 

för att täcka ett nytt begrepp kan man, om 
man vill undvika inlån eller översättning, 
företa en beskrivning. Ett exempel härpå 

är myndatakari 'fotograf' som bildats till 
uttrycket taka (eina) mvnd 'ta en bild'. 

lsländskt i färöiskan 
Av de 580 nyorden i mitt material har 178 
isländska förebilder. 1121 fall rör det sig 

om översättning och i 57 om direkt över-
föring. Flogterna 'flygvärdinna' är t. ex. 

en översättning av isl. jlugf'eyja, rar-
mag,, 'elektricitet' ett direkt lån av isl. 

rafniagn. 

Danskt i färöiskan 
330 ord eller ca 57 Ve återgår på danska 
förebilder. Huvudparten, 201 ord, är ex-
empel på översättning medan den mindre 
delen, 129 ord, utgörs av olika typer av 
sammansättningar, bestående av in-
hemskt och främmande material. Pijiti 

'moped', eg. 'knall', återger t. ex. det 
ljudhärmande da. knallert, jbtotdl det i 
danskan vanliga fnograflapparat. 

Internationellt i färöiskan 
Internationella ord kan få färöiska mot-
svarigheter genom att betydelseinnehållet 
hos ett gammalt färöiskt ord utvidgas. 
Bdskapur, eg. 'hushållning', är t. ex. en 
översättning av det likaledes i färöiskan 

förekommande økonomi ' ekonomi'. En 
annan utväg är att ta fasta på etymologin i 
ett internationellt ord. Fjarrit (ljor 'tjär-
ran', nt 'skrift') är t. ex. en översättning 
av det ursprungligen grekiska och i färöis-
kan vanligare telegrainni (tele 'fjärran', 

grainma 'något skrivet'). Sammanlagt 17 
nyord utgör exempel på översättningar av 
internationella ord. 

Nyord i bruk 

Ur mitt material valde jag ut 50 ordpar - 
det ena ordet av inhemskt, det andra av 

främmande ursprung, t. ex. tjarrit och te- 

Iegrainii 	täckande olika ämnesområ- 
den. 1 september 1975 och maj 1976 inter-
vjuade jag 25 personer med avseende på 
förståelsen och bruket av dessa dubblett-
ord. Meddelarna indelades i olika grupper 
efter ålder, yrke och hostadsort. 

Intervjuerna inleddes med en Lindersök-
ning avftirsrieliglieten hos ord bildade av 
inhemskt (eller inhemskt och främmande) 
material, nedan benämnda inhemska vari-

anter. Ett andra moment i intervjuerna 
gällde de inhemska varianternas bruk-

lighet. Meddelarna tillfrågades om de i tal 
brukade den inhemska eller den främman-
de varianten. 

Allt efter värdena för begriplighet och 
godtagbarhet har jag gjort en indelning av 
de färöiska nyord som bildats av inhemskt 
(inhemskt och främmande) material i sex 
grupper. 

Till orden i grupp a) som lättast förstås 
och är mest brukade (ord tillhörande det 

aktiva ordförrådet) hör många nyord som 
är bildade efter isländskt mönster eller di-

rekt förmedlade av isländskan, t. ex. par-

tahrv 'aktie' (isl. hiutabréf) som konkur-
rerar med det främmande aktia, id'arp (—

isl.) 'radio' vars främmande motsvarighet 

är radio. Lätta att förstå och använda är 
också flera färöiska särord, t. ex. klok, eg. 
'träta', som motsvarar det främmande de-

bo ttur. 

Grupp b) innehåller ord som är lätta att 

förstå men ej lika ofta brukade (ord tillhö-
rande det passiva oraförr)det). Exempel 
på ett sådant ord är pr6rdé,nari 'censor', 
en översättning från isländskan (pröfdé-

man) och ett alternativ till det främmande 
censor. Orden tillhörande denna kategori 
har ofta en högre stilvalör än motsvarande 
främmande ord, t. ex. det betydelseutvid-
gadeheilivdgur, eg. 'läkande vätska', som 
är tänkt att ersätta det främmande me-
disin. 
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Grupp c), acceptabla nyord, är relativt 

svårförståeliga men godtas ändå av många 

språkhrukare. Ett exempel härpå är det 

isländska lånordet hök,nentir (isl. h6k-

,nentir), som konkurrerar med det främ-

mande litieraii,rur. 

Grupp d), ,necIelsrcra ord, innehåller 

många facktermer som inte är lika välbe-

kanta för alla meddelare och därför upp-

fattas som svåra, t. ex. f7naliu/vsti,r 'final-

(match)' (dvstar 'kamp'), hagt6l 'stati-

stik' (i si. /iagsk'rsla ). 

Grupp e), mycket scåra ord, är svåra men 

ändå accepterade av många meddelare, 

t. ex. hurturskur(Jur, eg. 'bortskärande', 

för det främmande amputation. 

Grupp f), obrukliga ord, är varken för-

ståeliga eller brukade. Ett sådant ord är 

hitil, en återgivning av det främmande ka-

lona. 

Förståelighet, bruklighet 
och godtagbarhet 

Av undersökningen framgår att förståe-

ligheten inte har något samband med or-

dens ursprung, utan snarare med de äm-

nesområden som orden hör hemma i. Ord 

uppfattas också av många människor som 

svåra därför att de bakomliggande begrep-

pen är okända för dem. 

De främmande orden används ofta i dag-

ligt tal, medan de inhemska reserveras för 

mera formella sammanhang. Det står klart 

att flertalet av de nyord som lanseras i 

skrift också används uteslutande i det 

skrivna språket. 

Min undersökning kan knappast ge några 

tillförlitliga uppgifter om vilka ord som är 

mest brukade. När jag frågade efter vilket 

ord meddelaren brukar i dagligt tal är det 

troligt att han angav den variant som han 

anser vara den korrekta, som han föredrar 

när det ges tid att begrunda ordvalet, även 

om han i dagligt tal oftast använder det 

främmande ordet. På frågan om ffiringen 

använder ett inhemskt eller ett ord av 

främmande ursprung torde jag alltså oftast 

ha fått ett svar som anger vad han skulle 

vilja bruka i tal men i realiteten endast 

brukar i skrift. 

Däremot kan man av undersökningsresul-

taten utläsa vilka ord som är accepterade 

av språkbrukarna. Härvid har språkbru-

karnas ålder, yrke eller bostadsort ingen 

avgörande betydelse utan i stället deras 

principiella inställning i språkfrågan. Ut-

ifrån meddelarnas attityder till sitt språk 

hänför jag dem - liksom tidigare de 

språkligt medvetna ifiringarna - till fyra 

kategorier: purister, nationalister, prag-

mnatiker och intern ationalister. 

Slutord 

Huvudsyftet med min undersökning har 

varit att låta nyorden belysa den ffiröiska 

språksituationen. Det måste dock under-

strykas att resultaten är giltiga endast för 

perioden februari 1974—februari 1977, 

den tid under vilken jag samlat in och 

bearbetat mitt material. Färöiskan befin-

ner sig nämligen i en ständig utveckling 

och förändring, och vad som är vanligt 

eller åtminstone godtagbart språkbruk i 

dag kan efter någon tid anses föråldrat och 

tillhöra ett passerat utvecklingsstadium. 
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Catharina 	Nordiska språksekretariatet 
Griinbauin 

Nordiska språksekretariatet, samarbetsorganet för språk-
nämnderna i Norden, börjar sin verksamhet den 1juli1978. 
Sekretariatets kansli kommer under den första fyraåriga 
verksamhetsperioden att ligga i Oslo. Samnordisk sekretera-
re och föreståndare för kansliet blir en norrman - Ståle 
Løland från Norsk språkråd. Ordförande i styrelse och ar-
betsutskott är Bertil Molde, Svenska språknämnden. 

Styrelse och kansli 

Nordiska språksekretariatet, som inrät-
tats av Nordiska ministerrådet, höll i feb-
ruari i år sitt konstituerande styrelsemöte 
i Bergen. Vid detta möte skedde personval 
till olika poster, riktlinjer för verksamhe-
ten fastställdes och de praktiska arbets-
uppgifterna diskuterades. Sekretariatets 
styrelse har följande sammansättning: 

Dansk Sprognavn 
Universitetslektor Allan Karker 
Professor Poul Lindegård Hjorth 

Forskningscentralen för de inhemska språ- 
ken i Finland 

Byråchef Esko Koivusalo (Finska 
språkbyrån) 

Forskare Mikael Reuter (Svenska 
språkbyrån) 
Fréöskaparsetur Føroya 

Mag. art. Jöhan Hendrik W. Poulsen 
Grönlands landsråd 

Seminarieadjunkt Lars Moller Lund 
slensk mälnefnd 

Docent Baldur Jönsson 
Norsk språkråd 

Professor Eyvind Fjeld Halvorsen 
(bokmål) 

Professor Leif Ma±le (nynorska) 
Samisk språknemnd 

Mag. art. Ole Henrik Magga 
Svenska spåknämnden 

Professor Bertil Molde  

Sverigefinska språknämnden 
Fil, lic. Soifrid Söderlind 

Styrelsen sammanträder normalt en gång 
om året, i samband med det nordiska 
språkmötet (språknämndernas årsmöte). 

Styrelsen skall ha ett arbetsutskott som 
representerar nämnderna i Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige. Medlemmarna i 
arbetsutskottet är Allan Karker, Esko 
Koivusalo, Eyvind Fjeld Halvorsen och 
Bertil Molde. Arbetsutskottet samman-
träder normalt två gånger om året, i sam-
band med mötena mellan språknämnder-
nas nordiska sekreterare och den samnor-
diske sekreteraren. 

Till ordförande i styrelsen och i arbetsut-
skottet utsågs Bertil Molde, chef för 
Svenska språknämndens sekretariat. Ber-
til Molde torde väl inte behöva någon när-
mare presentation för Språkvårds läsare, 
men det bör kanske framhållas att han 
redan tidigt i diskussionerna om ett sam-
nordiskt språkorgan var en av de ivrigaste 
tillskyndarna till ett sådant. Hans förslag 
till verksamhet för ett sådant organ har 
också i väsentlig mån bidragit till att det 
kommit till stånd. 

Till vice ordförande i styrelse och arbets-
utskott utsågs Allan Karker, ordförande i 
Dansk Sprognevn. Mandattiden för ord-
föranden och vice ordföranden är tre är. 
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Till föreståndare för Nordiska språksek-
retariatets kansli, dvs, till tjänsten som 
samnordisk sekreterare, utsågs bland 17 
sökande Ståle Loland, för närvarande 
konsulent vid Norsk språkråd. Ståle Lo-
land är född 1945, cand. philol. 1972 och 
anställd hos Norsk språkråd sedan 1973. 
Där har han särskilt sysslat med nordiska 
frågor och med terminologi, i samarbete 
med Rådet for teknisk terminologi. Lø-
land är förordnad som samnordisk sekre-
terare för en period om fyra är. 

Språksekretariatets kansli kommer de 
närmaste fyra åren att vara förlagt i an-
slutning till Norsk språkråd. Språkrådet 
har för närvarande ont om plats, och man 
ser sig nu om efter större lokaler. Någon 
flyttning är dock ännu inte bestämd. 
Språksekretariatet kommer förmodligen 
också att dela kontorspersonal med Norsk 
språkråd. 

Frågan om huruvida kansliet skall förbli i 
Oslo eller cirkulera vidare till den danska 
eller svenska nämnden tas upp när den 
första verksamhetsperioden löper ut. Li-
kaså lämnas frågan öppen om tjänsten 
som samnordisk sekreterare då skall utly-
sas på nytt eller om innehavarens anställ-
ning skall förlängas. 

Sekretariatets språk är norska så länge 
sekreteraren är norrman, men skrivelser 
från sekretariatet kan naturligtsvis också 
avfattas på danska eller svenska. 

Verksamhet 

Syftet med Nordiska språksekretariatet 
och riktlinjerna för dess verksamhet finns 
angivna i instruktionen för sekretariatet 
och i de riktlinjer som styrelsen fastställt. 
Där heter det bl. a. att språksekretariatet 
har till ändamål att verka för att bevara 
och förstärka den språkliga gemenskapen 
i Norden och främja den nordiska språk- 

förståelsen. Språksekretariatet skall vara 
ett organ för samarbete mellan de nordis-
ka språknämnderna, och det skall även 
verka för samarbete mellan andra språk-
och terminologiorgan i Norden. Det skall 
arbeta som rådgivande och koordinerande 
organ i språk- och termfrgor som rör mer 
än ett nordiskt språk, och det bör kunna 
fungera som en central informationsin-
stans för alla former av nordiskt språk-
samarbete. (En sammanställning av mera 
konkreta arbetsuppgifter för språksekre-
tariatet finns i Språkvård 2 / 1 977.) Det är 
alltså meningen att vem som helst, myn-
digheter, organisationer och enskilda per-
soner, skall kunna vända sig till Nordiska 
språksekretariatet för att få hjälp i språk-
frågor som rör mer än ett nordiskt språk, 
för att få upplysningar om pågående 
språklig verksamhet runt om i Norden, för 
att få hjälp med förmedling av kontakter 
och mycket annat. 

Styrelsemötet hölls i anslutning till mötet 
Nordterm 1978, en sammankomst mellan 
terminologi- och nomenklaturorganen och 
språknämnderna i Norden. En av de frå-
gor som behandlades var Nordiska språk-
sekretariatets förhållande till terminolo-
giorganen. Från språksekretariatet utta-
lade man önskemålet att de nordiska ter-
minologiorganen fortlöpande informerar 
språksekretariatet om pågående och pla-
nerade projekt, nordiska såväl som natio-
nella. På så sätt skulle språksekretariatet 
kunna bygga upp en informationsbank 
som ständigt hålls aktuell. Informationen 
skulle också kunna spridas genom det 
meddelandeblad som språksekretariatet 
planerar att ge ut. 

Åtskilliga arbetsuppgifter väntar den sam-
nordiske sekreteraren när han tillträder 
sin tjänst den 1 juli. Bland de praktiska 
uppgifter som rör själva sekretariatet kan 
nämnas utarbetandet av en informations-
folder om sekretariatet och de tjänster det 
kan erbjuda. Till de större projekten hör 
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sedan en inventering av nordiskt samarbe-

te med språklig anknytning. Ett annat 

mycket omfattande arbete kan bli utfor-

mandet av ett handlingsprogram för för-

bättrad språkförståelse i Norden och i det 

nordiska samarbetet; Nordiska rådet upp-

manade vid sin 26:e session i februari 1978 

Nordiska ministerrådet att snarast lägga 

fram ett sådant handlingsprogram, och 

språksekretariatet väntar nu på en hän-

vändelse från Nordiska ministerrådet i 

denna fråga. 

Under det första verksamhetsåret kom-

mer den samnordiske sekreteraren att en-

sam utföra språksekretariatets arbetsupp-

gifter - i nära kontakt med ordföranden 

och arbetsutskottet. Det är emellertid me-

ningen att han framöver skall bistås i sitt 

arbete av särskilda nordiska sekreterare 

vid språknämnderna i Danmark, Finland, 

Norge och Sverige. (1 utredningen om det 

nordiska språksekretariatet föreslogs det 

också att den isländska språknämnden 

skulle få medel för att bättre kunna delta i 

det nordiska samarbetet.) Dessa sekrete-

rare skall avlönas med nationella medel 

och inte, som den samnordiske sekretera-

ren, över den nordiska budgeten. Det eko-

nomiska läget ärju nu rätt ansträngt i flera 

av den nordiska länderna, men man får 

hoppas att återhållsamheten inte kommer 

att drabba de nordiska sekreterar-

tjänsterna. Nordiska språksekretariatet 

har nämligen ett digert arbetsprogram 

framför sig. 

(Nordiska språksekretariatet har tidigare 

diskuterats i Språkvård 3/1975 och 2/ 1977. 

Utförligast finns det behandlat i betänkan-

det Nordiskt spriiksekretariat, Nordisk 

utredningsserie A 1977: 1.) 
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PerA. Medicinsk språkvård 
Pettersson 

Under de senaste åren har språket inom sjukvården livligt 
uppmärksammats. Det gäller både den påtagliga bristen på 
enhetlighet inom terminologin och de svårigheter som vård-
personal och lekmän har att förstå varandra. Särskilt har 
"läkarlatinets" roll diskuterats. Frågan om hur en medicinsk 
språkvård skulle kunna organiseras har nu utretts av en ar-
betsgrupp med representanter för Socialstyrelsen, Svenska 
språknämnden och Svenska läkaresällskapet. Per A. Petters-
son vid Svenska språknämndens sekretariat presenterar här 
utredningens förslag. 

1 december 1977 överlämnades från Soci-
alstyrelsen till regeringen ett förslag om 
inrättande av en särskild nämnd för den 
medicinska språkvården. Förslaget har 
utarbetats av en arbetsgrupp bestående av 
sektionschef Ulf Nicolausson (ordföran-
de), förste byråsekreterare Björn Forsberg 
(sekreterare) och avdelningschef Bengt 
Eklundh, samtliga Socialstyrelsen, pro-
fessor Lars Erik Böttiger, Svenska läkare-
sällskapet, och professor Bertil Molde, 
Svenska språknämnden. Under utred-
ningsarbetets gång har även professor 
Gunnar Björck, Svenska läkaresällskapet, 
och direktör Sverre Royen, Landstings-
förbundet, knutits till arbetsgruppen. 

Enligt utredningens förslag skall Nämn-
den för medicinsk språkvård bestå av elva 
ledamöter. Dessa företräder Svenska 
språknämnden (två ledamöter, varav en 
är nämndens ordförande), Socialstyrel-
sen, Landstingsförbundet, Koinmunför-
hundet, Publicistklubben, Svenska läka-
resällskapet, Universitets- och högsko-
leämbetet (två representanter, en från me-
dicinsk fakultet och en från socialhög-
skola). Spri (Sjukvårdens och socialvår-
dens planerings- och rationaliseringsinsti-
tut) samt TNC (Tekniska nomenklatur-
centralen). 

De medicinska språkvårdsinsatserna bör 
enligt utredningen i första hand inriktas på 
åtgärder som från språklig synpunkt un-
derlättar kontakterna mellan sjukvårdens 
personal och allmänheten och i andra 
hand på en enhetlig medicinsk terminolo-
gi. För detta arbete får nämnden ett sekre-
teriat och till nämnden skall också kunna 
knytas extern expertis. Den medicinska 
språknämnden föreslås också få ett intimt 
samarbete med främst Svenska språk-
nämnden men också med TNC, MIC (Me-
dicinska informationscentralen) och Spri. 

Utredningens bakgrund 

Upprinnelsen till det nu framlagda utred-
ningsförslaget var en motion i riksdagen 
1975 om inrättande av en medicinsk no-
menklaturcentral. Motionärerna framhöll 
där att en och samma medicinska företeel-
se kunde ha flera olika beteckningar. De 
menade att detta medför förluster i tid, 
pengar och forskningsresultat och att 
kommunikation och litteratursökning för-
svåras. 

Huvudparten av de remissorgan som ytt-
rade sig om denna motion var positiva och 
några gick även längre än motionärerna 
och pekade på att också frågan om ett 
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minskande av skillnaderna i språkbruk 
mellan medicinalpersonalen och allmän-
heten är betydelsefull. Socialutskottet 
sade i sitt yttrande att särskilda insatser 
bör göras för vården av det medicinska 

språket, dels så att större enhetlighet upp-
nås, dels så att ett medicinskt allmänspråk 

som underlättar kommunikationen mellan 
medicinalpersonal och allmänhet främjas. 

Också senare har den medicinska språk-
vården uppmärksammats i riksdagen. 
Bl. a. har professor Gunnar Biörck i en mo-
tion förordat en språkvetenskaplig preci-
sering av vissa medicinskt-sociala termer 
för att göra det möjligt att realistiskt be-
räkna samhällets hjälp- och vårdinsatser. 

Det medicinska språket har också upp-
märksammats på det nordiska planet. 
Nordiska rådet har sålunda, med anled-
ning av ett medlemsförslag, uttalat sig för 
ett mer enhetligt medicinskt språk men att 

man vid behandlingen av denna fråga ock-
så måste beakta allmänna språkliga syn-
punkter lämpligen genom förmedling av 
de nationella språknämnderna eller det 
nordiska språksekreteriatet som inrättas 
den 1juli 1978. 

Facksprik - a11mänsprtk 

Som en förberedelse för det nu presente-
rade utredningsarbetet hölls i september 
1976 en överläggning hos Socialstyrelsen. 
Vid denna redovisades bl. a. en indelning 
av det medicinska språket, som tog hän-
syn till var de språkliga problemen finns. 
Dessa hänfördes till två olika områden: 

det medicinskt vetenskapliga och det 
medicinskt praktiskt-tekniska språket 
det medicinska allmänspråket 

Det vetenskapliga språket är den termino-
logi som används i den medicinska facklit-
teraturen. Ofta krävs här ett exakt språk, 
och det används främst fackmän emellan. 

Också det praktiskt-tekniska språket rik-

tar sig i första hand till fackmän men ock-
så till andra yrkeskategorier med anknyt-
ning till sjukvården, t. ex. sjukvrdsad-
ministratörer. Det medicinska allmän-
språket är däremot den terminologi som 
sjukvårdspersonalen använder till patien-
ter och anhöriga, med andra ord ett popu-
lärmedicinskt vardagsspråk. 

l utredningen ansluter man sig till denna 
uppdelning i ett fackspråk och ett allmän-
språk, och man menar att vid en inbördes 
prioritering bör värden av det medicinska 
allmänspråket komma i första rummet. 

En anledning till detta är de kommunika-
tionsproblem mellan patienter och sjuk-
vårdspersonal som utredningen funnit. 
Man talar "olika språk", hl. a. använder 
personalen rikligt med latinska och eng-
elska facktermer. Ett problem är att man 
saknat möjligheter att utveckla ett medi-
cinskt allmänspråk, varför fackuttrycken 
får spela en alltför stor roll när man talar 
och skriver till allmänheten. 

1 de diskussioner som förekommit både i 
dags- och fackpressen under senare tid 
har "medicinarlatinet" särskilt uppmärk-
sammats. Utredningen framhåller på den 
punkten att det i lika stor utsträckning är 
ett kommunikationsproblem som ett 
språkvårdsproblem. 	Kommun i kations- 
problemen kan inte lösas genom ett språk-
vetenskapligt studium och därför bör ar-
betet i stället inriktas på att stimulera dem 
som använder språket till att förenkla och 
förtydliga sitt språk. 

Några av de vägar som arbetet skulle kun-
na ske efter är rekommendationer i språk-
frågor till institutioner och myndigheter, 
medverkan i facktidskrifter och vid plane-
ringen av vårdpersonalens utbildning. So-
cialstyrelsen har redan nu förklarat sig be-
redd att medverka genom direkta före-
skrifter, t. ex. att latinska diagnoser er- 
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sätts av svenska i intyg och dödsbevis. 

Indirekt kan språket i författningar och 

skrivelser från myndigheter också ha en 

viss normbildande effekt. 

Försvenskade termer 

En försvenskning av utländska termer, 

finner utredningen, är en hörnsten i det 

tänkta språkvårdsarhetet, även om man 

inte på det sättet kan lösa alla kommuni-

kationsproblem. Det ärju långt ifrån själv-

klart att lekmannen förstår den medicins-

ka innebörden bara för att en term är 

svensk. Vad man främst kan tänka sig är 

en inventering av svenskt medicinskt 

språkgods med syfte att ge de svenska 

orden en större användning. 1 dag för de 

svenska termerna en ganska undanskymd 

tillvaro, vilket ibland beror på den veten-

skapliga terminologins dominerande infly-

tande. Ibland är det dock även så att ett 

främmande ord förefaller patienter och 

anhöriga mer acceptabelt än ett svenskt, 

t. ex. cancer/kräfta, diabetes/sockersjuka 

eller polio/barnförlamning. Utredningen 

menar därför sammanfattande att en för-

svenskning är ett grannlaga arbete som 

måste genomföras med varsamhet. 

Terminologiarbete 

1 anslutning till den motion, som ligger 

bakom utredningen, framhåller denna 

också att det medicinska språkets no-

menklatur- och terminologifrågor bör be-

arbetas. Floden av synonymer på det me-

dicinskt-vetenskapliga området är ett 

stort internationellt problem, men rekom-

mendationer för inlån och nybildning av 

facktermer inom landet skulle kunna änd-

ra utvecklingen i positiv riktning, och man 

bör också uppmärksamma möjligheterna 

till samnordiskt arbete. 

De främsta vinsterna med det terminolo-

giska arbetet skulle ligga inom forskning- 

en: dubbelarbete skulle kunna undvikas, 

internationella kontakter underlättas och 

undervisningen förenklas. Utredningen 

framhåller också att eftersom det medi-

cinska vardagsspråket hämtar sitt ordför-

råd från fackterminologin skulle också 

vardagsspråket på sikt gagnas av ett ter-

minologiskt arbete. 

Ett samordnande och 
fristående språkvårdsorgan 

Utredningen finner att språkvårdsarbetet 

för fack- respektive allmänspråket kom-

mer att få olika karaktär, men föreslår 

trots detta en gemensam organisation för 

hela den medicinska språkvården. Man 

har då bl. a. tagit fasta på vad Svenska 

språknämnden sade i sitt remissyttrande 

till socialutskottet med anledning av den 

ursprungliga motionen: "Eftersom arbe-

tet med den medicinska terminologin allt-

så kräver jämkande, översyn och samord-

ning av åtskilliga delspråk och dessutom 

en anpassning till det svenska allmän-

språket finner språknämnden det nödvän-

digt att arbetet med medicinens språk in-

ordnas i det allmänna arbete som bedrivs 

på språkvårdens och språkplaneringens 

område i Sverige". 

För att en sådan allsidighet skall kunna 

uppnås, förordar utredningen ett friståen-

de medicinskt språkvårdsorgan som man 

ger arbetsnamnet Nämnden för medicinsk 

språkvård. Inget av de existerande orga-

nen har, menar man, tillräcklig kompetens 

inom både medicinen och språkvården, 

och man pekar också på risken för att 

verksamheten snedvrids mot ettdera all-

män- eller fackspråket. Med tanke på att 

den organisation man föreslår är relativt 

liten, är det angeläget både att den får en 

så bred förankring som möjligt och att den 

får möjlighet att tillgodogöra sig de existe-

rande organisationernas sakkunskap. 
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Nämndens uppgifter 

De viktigaste uppgifterna för nämnden - 
ledningsorganet - blir att dra upp de all-
männa riktlinjerna för arbetet och leda 
sekretariatet, men minst lika viktigt är att 
nämndledamöterna inom sina ordinarie 
organisationer skall verka för den medi-
cinska språkvården. 

1 utredningen ges följande stomme till ar-
betsuppgifter för sekretariatet: 
- inventera det medicinska språkbruket 

(i dess vidare bemärkelse) 
- kontinuerligt följa det medicinska språ-

kets utveckling, registrera nytillkomna 
ord m. m. 
samverka med andra språkvårdsorgan 
inom landet 

- samverka på det nordiska planet och 
följa den internationella utvecklingen 

- utarbeta olika typer av ordlistor 
- utarbeta språkliga rekommendationer 

såsom skrivregler m. m. 
- verka för att sjukvårdens personal till-

ägnar sig ett enklare språk 
- verka för att språkliga synpunkter be-

aktas i sjukvårdspersonalens utbild-
fl ing 

- verka som rådgivnings- och upplys-
ningscentral för myndigheter, institu-
tioner och enskilda m. fl. 

Det rena språkvårdsarbetet kommer att 
bli ett på vetenskaplig grund vilande, kon-
tinuerligt basarbete. Inom den utåtriktade 
verksamheten tänker man sig olika åtgär-
der från enkel telefonrådgivning till brett 
upplagda kampanjer. 

Samarbete med 
Svenska språknämnden 

Trots att det alltså är mycket omfattande 
arbetsuppgifter som utredningen tänker 

sig för den medicinska språknämnden fö-
reslår man att sekretariatet bara skall ha 
två anställda vetenskapliga medarbetare, 
den ene helst en docentkompetent språk-
vetare, den andre t. ex. någon med sjuk-
vårdsutbildning kombinerad med exem-
pelvis journalistisk erfarenhet. För spe-
ciella uppgifter skall exempelvis läkare 
med speciell sakkunskap kunna knytas till 
nämnden genom olika arbetsgrupper. 

Med tanke på sekretariatets begränsade 
omfång blir som särskilt framgår av för-
teckningen på arbetsuppgifter samarbetet 
med andra språkvårdande organ mycket 
viktigt. Utredningen nämner här ett sam-
arbete med TNC kring den medicinska 
teknikens terminologi. Främst, fastslår ut-
redningen, måste det dock med tanke på 
koncentrationen kring allmänspråket bli 
fråga om ett samarbete med Svenska 
språknämnden. På allmänspråkets områ-
de har Språknämnden ett övergripande 
ansvar för språkvårdsarbete. Där finns 
sakkunskap och erfarenhet och Språk-
nämnden har också väl upparbetade kon-
taktvägar för samverkan. Genom det pro-
jekt "Sjukvårdsspråk" som redovisades i 
Språkvård 1/1978 har man också fått viss 
kunskap om språkförståelsen och det 
språkliga samspelet mellan vårdpersonal 
och patienter. Det vore också ekonomiskt 
fördelaktigt om vissa administrativa upp-
gifter kunde skötas i samverkan med 
Språknämndens sekreteriat. Ytterligare 
en markering av samhörigheten mellan de 
två nämnderna blir slutligen att Svenska 
språknämnden utser två representanter 
till Nämnden för medicinsk språkvård och 
att en av dessa skall vara nämndens ordfö-
rande. 

1 sitt remissyttrande i april 1978 har 
Svenska språknämnden i allt väsentligt 
tillstyrkt utredningens förslag. 
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Sten 	 Ska dom eller skall de? 
Ewerth 

Att formen dom i stället för de eller dem drar uppmärksamhe-

ten till sig när den förekommer i vanlig saklig text, det fram-

går av den ofta framförda uppfattningen att "dom är på väg 

att tränga undan de och dem i våra tidningar". Men hur 

vanlig är formen dom, jämfört med de och dem? Fil, lic. Sten 

Ewerth har undersökt ett antal dags- och veckotidningar från 

1977. Han redovisar också hur ska och skall växlar i samma 

material. 

"Det kan inte ha undgått någon språk-
intresserad och tidningsläsande svensk att 
formen dom under de senaste åren har 
blivit allt vanligare i skrift (både som er-
sättning för de och som ersättning för 
dem.) Det är blott alltför lätt att hitta ex-
empel på detta i olika arter av reklam- och 
annonsspråk, och inte bara i kommersiell 
reklam utan också i annonser från t. ex. 
statliga och kommunal myndigheter och 
verk. Den ökade användningen av formen 
dom i detta språk kan just nu förefalla som 
en modesak. Men formen dom används 
också i många tidningar då och då i rent 

saklig text, alltså inte bara vid återgivning 
av talspråk, utan också t. ex. i vissa fall i 
rent nyhetsmaterial, i recensioner osv." 
Detta skrev Bertil Molde 1 Språkvård 2/ 
1971. Jag har emellertid ofta undrat hur 
vanligt bruket av dom är i pressen. Därför 
räknade jag alla de/dem/dom i all text i de 
fyra stora Stockholmstidningarna en van-
lig vardag förra sommaren. För att kom-
plettera bilden undersökte jag också fyra 
landsortstidningar av olika politisk färg. 
Andelen dom av alla deldenildom i detta 
stora textmaterial utgjorde 2,4 procent 
(2,0 procent om annonserna undantas). 

Dagspress 

Andel dom av alla de/dem/dom i åtta 
dagstidningar fredagen den 1juli1977 

Svenska Dagbladet (m) 
Dagens Nyheter (lib) 
Expressen (lib) 
Aftonbladet (s) 
Nya Wermlandstidningen (m) 
Värmlands Folkblad (s) 
Nerikes Allehanda (lib) 
Orebro-Kuriren (s) 

Antal Antal Andel 
deldemldoipi dom doni 

428 5 1,2% 
464 10 2,2 % 
331 Il 3,3% 
295 23 7,8 % 
272 4 1,5% 
300 7 2,3% 
295 3 1,0% 
274 1 0.4% 

Summa 	2659 	64 	 2,4 % 
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De två kvällstidningarna skiljer sig något 
från de andra. Tisdagen den 19 oktober 
1976 var dom -frekvensen, all text genom-
räknad, i Expressen 5,4 procent och i Af-

tonbladet 4,9 procent. Större delen av 
dom återfanns i insändare och annonser. 
Var det likadant den 1juli 1977? 

Aftonbladets 23 fall av dom fördelar sig så 
här: insändare 12 st., inrikesartiklar av 

olika slag (väder, personporträtt m. m.) 5, 
serierna 2, kultursidorna 2 och annon-
serna 2 st. 

Proportionerna mellan dom och de/dem 
ser ungefär likadana ut i ett par tidigare 
undersökningar. Ulla Clausén har grans-
kat Expressen under en vecka år 1973 och 

Eva Raam-Inghult har undersökt språket i 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Af-

tonbladet och Expressen under en dag 
1965. Resultaten från deras undersökning-
ar skiljer sig inte nämnvärt från mina. 

Veckopress 

Kvällstidningarna har ibland i debatter om 

pressens mål och metoder jämförts med 
veckotidningarna. Det kunde vara av in-
tresse att se lite närmare på några sådana 
från denna stilistiska synpunkt. Jag valde 

- för att se om skillnader i innehåll speg-
las i exv. dom-frekvens - två "familjetid-
ningar", en "herr-", en "dam-" och en 
'flicktidning" samt en serietidning. 

Andel dom av alla de/dem/dom i sex vec-
kotidningar i början av juli 1977 

Året Runt, nr 28 
Vi, nr 28-29 
Fib-Aktuellt, nr 28 
Damernas Värld, nr 27 
Min Värld, nr 28 

Kalle Anka & Co, nr 27 

Antal Antal Andel 
de/demii/dommi (/0/fl (101/1 

412 40 9,7% 
328 15 4,6 % 
240 24 10,0% 
209 39 18,7% 
311 43 13,8% 
56 0 0 

Summa 	1556 

1 kvällstidningar tycks en stor del av dom 
återfinnas i dels insändare, dels annonser. 
1 de undersökta numren av de här vecko-
tidningarna är det snarare tvärtom. Se föl-
jande lilla sammanställning. 

161 	 10,3 % 

Antal Antal 
Texttyp de/dem doin Summa 
Annonser 33 2 35 
Insändare och frågespalter 87 7 94 
Läsarnas egna historier (Ii ÅR, 
6 i Fib-Akt., 3 i MV) 42 0 42 

Summa 162 9 171 
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Det finns inte någon heltäckande förkla-
ring till de här veckotidningarnas högre 

dom-frekvens. 1 Damernas Värld med 

nästan 20 procent dom återfinns lejonpar-

ten i två artiklar, en om stjärntecken och 
en om en berömd modeskapare. De skri-

benterna skrev genomgående dom. 1 Min 
Värld däremot hittar man av de 43 dom 

inte mindre än 19 i ett av de fyra 
följetongsavsnitten och 8 i en av de två 

novellerna - i bägge fallen nästan konse-
kvent använda i dialog. Också i Året Runt 

används dom för att markera direkt tal: av 
numrets 40 dom anträffas 20 i en intervju 
och Il i dialoger i noveller och följe-

tonger. 

1 Fib-Aktuellt och Vi är bilden inte lika 
klar; en och annan skribent använder dom 

för att, som det förefaller, ge lite tal-
språksfärg åt vissa inslag i sina artiklar 
eller intervjuer, men ofta inte så konse-

kvent. 1 Kalle Anka har översättaren ge-
nomgående avstått från dom, något som 
troligen inte är karakteristiskt för serietid-
ningar. 1 prathubblorna i de här under-
sökta tidningarnas serier finns inalles 14 

de/de,'n/do,n, varav 9 är dom. 

Hur vanligt är "dom"som arti-
kel? 

Doni utgör alltså av alla deldei?zldoin 2,4 
procent i de åtta dagstidningarna och i de 

sex veckotidningarna 10,4 procent. Men 
ifall man tar hänsyn till om det gäller pro-
nomen eller artiklar, så förändras bilden. 
Som bestämd fristående artikel (alltså 

som i "de svarta hästarna") används dom 

ytterst sällan i dessa dagstidningar och i 
veckotidningarna förhållandevis lite. Se 
nedanstående uppställning. 

Pronomen 
de 

	

dem 	dom 

Dagstidn. 	984 	50 (dvs. 4,8%) 

	

Veckotidn. 829 	137 (dvs. 14,2%) 

Artiklar 
de 	dom 

Dagstidn. 	1611 	14 (dvs. 0,9%) 

	

Veckotidn. 566 	24 (dvs. 4,1 %) 

"För de som" eller 
"för dem som"? 

Ebba Lindberg säger i sin Beskrivande 
svensk grammatik, sid. 84, på tal om de-
terminativa pronomen: "För objektsform 
i plural vid självständig användning råder 

normvacklan: de börjar vinna övertag 

över dem (se Åkermalm, Modern svens-
ka, 174 ffl: 'Sådant drabbar gärna de/m/ 
som är blyga'." 

1 4:e upplagan av Riktig svenska skriver 

Erik Wellander att många yngre har avse-
värda svårigheter att överföra talspråkets 

dom till skriftspråkets de eller dem. 

"Några typiska belägg ur modern sak-
prosa: - - - En av de som var med på 
den tiden. Detta medförde faror för de 
som drabbas. Ordföranden hörde till de 
som ville ta avstånd." (sid. 120) 

För de soni 	För dem som För dom som 

Stockhol mstidningar 

morgon- 	 20 	 - 

kvälls- 	 3 	 8 	 2 

Landsortstidningar 	 5 	 19 	 1 

Veckotidningar 	 - 	 17 	 - 

Summa 	8 	 64 	 3 
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Av mitt materials 4221 de/dem/dom stod 
75 i ställning som självständiga determina-
tiva pronomen i plural efter preposition 
eller som objekt. De fördelade sig så som 
framgår av sammanställningen nederst på 
föregående sida: knappast någon större 
normvacklan här med andra ord. 

Slutsats om "dom" 

Den här undersökningen är för liten att 
man skall kunna våga dra några säkra slut-
satser. Men nog törs man kunna säga nå-
got om troliga tendenser. En sådan skulle 
vara att dom sedan mitten av 1960-talet 
inte har fått någon påtagligt ökad frekvens 
i dagspressen. Formen tjänstgör som "in-
timitetsmarkör", särskilt i vissa texttyper 
och nästan uteslutande som pronomen. 

Skall eller ska? 

Hur frekventa var i mitt material andra 
talspråksformer som sedan några decen-
nier varit på väg in i skriftspråket? Av 
tidsskäl fick jag nöja mig med att notera 
användningen av skall och ska i samma 
material. Annonserna är undantagna, ef-
tersom det stora inslaget av platsannonser 
i morgontidningarna annars ger fel bild. 
("Ansökan jämte meritförteckning och 
betygsavskrifter skall vara .....). Resulta-
tet blev följande. 

Dagspress, Andel ska av 
totalt 928 ska/skall 
ska/skall inom varje tidn. 
SvD 10% 
DN 43% 
Expr. 61% 
AB 96% 
NWT 42% 
VF 46% 
NA 43% 
OK 68% 

Veckopress, Andel ska av 
totalt 385 ska/skall 
ska/skall inom varje tidn. 
Årent Runt 74 51c 
Vi 70% 
Fib-Aktuellt 74% 
Damernas Värld 83% 
Min Värld 94% 
Kalle Anka 100% 

Om man räknar andelen ska av skall/ska 
efter samma texturvalskriterier som Ulla 
Clausén och Eva Raam-Inghult i deras 
ovan nämnda undersökningar, så får man 
följande siffror till jämförelse. 

V. 14 

	

/973 	1.7.1977 
Expressen 	66% 	56% 

16.3.1965 

Svenska Dagbladet 	6% 	7% 
Dagens Nyheter 	6% 	42% 
Expressen 	 25% 	55% 
Aftonbladet 	83% 	96% 

Om denna jämförelse är representativ, 
skulle man kanske kunna våga anta att 
användningen av ska har ökat kraftigt - 
åtminstone i vissa delar av dagspressen. 

När man ser på den första uppställningen 
finner man att andelen ska varierar starkt 
mellan dagstidningarna. SvD och AB ut-
gör varandras motpoler med 10 och 96 
procent. Att andelen ska skulle vara stör-
reju rödare tidningen är låter sig dock inte 
sägas utan vidare: VF (s) och NWT (m) 
har ungefär samma värden. 

Kan hög eller hg andel "ska" 
förklaras med något visst sprid-
ningsmönster? 

SvD:s 10 ska återfinns i serier (4), på de 
lättare sidorna (3) och i utrikesreportage 
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(3). AB:s 2 skall återfinns på sportsidorna 
och ledarsidan (jämte ett flertal ska). 

l DN ser det ut så här: 

skall 	ska 

ledarsid. 	 6 	- 
kultursid. 	 5 

lättare sid. 	 6 
kommunalt 	- 	19 
ekonomi 	 - 	lO 
övriga avd, växlande förhållanden 

De andra dagstidningarna liknar DN - 
genomgående används den ena formen i 
ett par avdelningar, den andra i några and-
ra och i resten blandat. 

När det gällde dom, fanns det en hel del i 
insändare, men inga på ledarsidor. Inne-
håller insändare ska och ledare skall? Den 
undersökta dagen hade SvD, DN och ÖK 
inga insändare. 1 AB och Expressen var 
fördelningen 24 ska och 0 skall; i VF, 
NWT och NA var det 3 ska och 21 skall. 

På ledarsidorna var i Stockholmstidning-
arna skall-dominansen kompakt (28-4); 1 
landsortstidningarna var fördelningen 
jämn (15-15). 

Om vi bortser från SvD och AB med deras 
nästan konsekventa skall- respektive ska-

bruk, är det alltså svårt att finna en enkel 
förklaring till variationen i användningen 
av skall och ska. På såväl sportsidor som 
s. k. lättare sidor förekommer bägge for-
merna, ofta i samma tidning. Slutsats om 
dessa dagstidningars bruk av skall/ska: 

ingen texttyp eller genre visar ett enhetligt 
mönster i hela materialet. 

1 de sex undersökta veckotidningarna fö-
rekommer 326 ska och 84 skall, vilka för-
delar sig tämligen jämnt över olika genrer, 
dvs, något klart stilistiskt mönster fram-
går inte heller här. 

Bruket av skall/ska i åtta dagstidningar 
och sex veckotidningar tycks i korthet 
vara följande. 1 veckotidningarna domine-
rar ska kraftigt och i dagstidningarna är 
skall och ska ungefr jämnt fördelade. 1 
den senare gruppen är det stora skillnader 
i ska-frekvens: en morgontidning har 
mycket få ska, en kvällstidning nästan en-
bart ska. 1 veckotidningarna har till inne-
hållet så olika alster som Vi, Fib-Aktuellt, 
Damernas Värld och Året Runt ungefär 
lika stor ska-andel: cirka 74 procent (an-
nonser medräknade). De övriga, Min 
Värld och Kalle Anka, vilka riktar sig till 
yngre läsare, har praktiskt taget bara ska: 
94 respektive 100 procent. 

Någon konsekvent användning av ska el-
ler skall, begränsad till någon viss texttyp, 
är svår att urskilja såväl inom dags- som 
veckotidningsmaterialet. 

Samvarierar dom och ska? 

Finns det något samband mellan bruket av 
doin och av ska? Det är tvivelaktigt om 
man kan göra en statistisk analys av resul-
taten från de här 14 tidningarna; inslaget 
av dom i morgontidningarna är så litet och 
därmed skillnaderna i vissa fall ytterligt 
små. 

Det kan dock vara intressant att jämföra 
siffrorna för bruket av dom och ska, både 
inom en och samma tidning och tidningar-
na emellan. Sammanställningen här är 
gjord efter fallande frekvens av dom och 
ska. (Det bör noteras att det helt konse-
kventa bruket av å ena sidan de/dem å 
andra sidan ska 1 Kalle Anka beror på att 
det är en enda person som står för den 
språkliga utformningen av tidningen.) 
Förhållandet mellan bruket av dom och 
ska. (Annonserna undantagna.) 

29 



Andel dom Andel ska 
av de/dem/dom av skall/ska 

DV 19,8% Kalle Anka 100% 
MV 14,0% AB 96% 
ÅR 9,9% MV 94% 
Fib-A 9,7% DV 83% 
AB 7,2% ÅR, Fib-A 74% 
Vi 4,4% Vi 70% 
Expr 2,6% OK 68% 
VF 2,1% Expr 61% 
DN 1,4% VF 46% 
SvD 12% DN,NA 43% 
NWT 0,8% NWT 42% 
NA 0,7% SvD 10% 
OK 0,4% 
Kalle Anka 0,0% 

Undantar man Kalle Anka, som ligger i 
botten på den ena listan men toppar den 
andra, finner man för nästan varje enskild 
tidning att det inte är många steg som 
skiljer dess placering på de två skalorna. 
Det framgår med andra ord ett tydligt men 
inte självklart samband mellan bruk av 
dom och ska å ena sidan och de/dem och 
skall å andra sidan. 
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Litteratur 

Gymnasistsvenska - en studie 
av språk i funktion 
"Det [är] uppenbart att gymnasisternas 
framställning genomsnittligt sett inte 
fyller de krav på korrekthet och tankereda 
som vi skulle vilja ställa på gymnasieutbil-
dade ungdomar." Detta är ett av resulta-
ten från den undersökning av hur dagens 
gymnasister skriver som projektet Skriv-
syntax vid Lunds universitet genomfört. 
Delar av projektet har tidigare redovisats i 
Christer Platzack, Språket och läsharhe-
ten och Margareta Westman, Bruksprosa 
och nu föreligger också Tor G. Hultman 

- Margareta Westman, Gymnasist-
svenska (Liber, 269 s., ca-pris 48 kr). 

Underlag för undersökningen (som hu-
vudsakligen utförts av Tor G. Hultman) är 
151 uppsatser skrivna vid det centrala 
provet i svenska för årskurs 3 på gymnasi-
et vårterminen 1970. Utifrån provhäftets 
s. k. stimulanstexter behandlar de alla i 
form av en debattartikel ämnet Familjen 
och äktenskapet än en gång. 

Uttrycksförmåga och stavning 
De krav på korrekthet och tankereda, som 
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Hultman i det inledande citatet syftar på, 
är för det första förmågan att analysera 
andras texter kritiskt och att själv resone- 
ra logiskt. 1-lan citerar här en rad märkliga 
påståenden, t. ex.: "En familj som består 
av två äkta makar plus ett eller flera biolo-
giska barn kallas 'kärnfamilj'. Om en fa-
milj utökas med t. ex. ett adoptivbarn kal-
las den storfamilj". Viktigt och intressant 
är här också Hultmans påpekande att så-
dana djupare liggande, allvarliga brister 
ofta inte påtalas av de rättande lärarna. 
För det andra gäller det ordvalet och där 
nämns hemmagjorda ord: sa,niei'nadsii k-
tenskap, fraseologiska fel: ingå könsum-
gånge och tautologier: hindrar de nöds/in-
diga kontakter utåt soni behövs. Vidare 
gäller det oklara och obegripliga konstruk-
tioner i form av bl. a. dubbla syftningar: 
litami omnsesidig .förståeise och förtroende 
och misstämmande bestämningar: förstå 
varann, respektera, ös'erse och acceptera 
varann Slutligen gäller det också stav-
ning och interpunktion. Pojkarna har, vi-
sar det sig, betydligt fler stavfel än flickor-
na och detta gäller för såväl mer allmänna 
regler, t. ex. felaktig dubbelteckning: frö-
niande, sa/in!, öl/ska, Ivckatt och articke/, 
som enskilda svåra ord: ski/jsmiissa, bor-
ge/ig, nämnd, statestik och haIti. Också på 
interpunktionsfel visas åtskilliga märkliga 
exempel upp, som: Men jag ifrågasätter, 
hennes mnotiseringar och....ådana'tt-
manden, som lvckostatestik och lvcko-
prognos. 

Ord och ordklasser 
Nu ligger emellertid tyngdpunkten i Gvm-
nasistss'enska inte i en felanalys - bl. a. 
däsför att det är omöjligt att jämföra resul-
tatet av en sådan med annat äldre material 

utan i stället i en utomordentligt detalj-
rik analys av det faktiska språkbruket i 
dessa gymnasistuppsatser. Det material 
som Margareta Westman tidigare redovi-
sat i Bruksprosa, tidningstexter, broschy-
rer, läroböcker och debattartiklar, tjänar 
som jämförelseobjekt utifrån den formule- 

ring i läroplanen för gymnasiet där det 
sägs att målet för skrivundervisningen 
skall vara att eleverna behärskar "den 
slitstarka bruksprosan". Väsentliga fra-
gor - vid sidan om den direkta språkhe- 
skrivningen - är också bl. a.: Vilka lik- 
heter och vilka skillnader finns mellan 
gymnasistprosan och den professionella 
prosan? Finns några könsskillnader (inga 
andra sociala data har varit kända för un-
dersökarna)? Vilken nytta kan man dra av 
resultaten i skolans skrivundervisning? 
Det viktigaste resultatet av den delunder-
sökning som gäller ordförrådet är att upp-
satserna med högre betyg inte bara har 
fler olika ord utan framför allt att de har 
fler ovanliga ord. De precisa och inne-
hållsbärande orden spelar i dem en större 
roll. Många av detaljresultaten är symtom 
på samma fenomen, som att högbetygarna 
genomsnittligt har längre ord (dock inte så 
långa som de professionella skribenterna). 

Ett intressant avsnitt behandlar i vilken 
utsträckning vissa ord knyts till vissa 
typer av skribenter. Lågbetygarna har 
t. ex. en stor andel inte, ,nan, kan, och 
m ycket, medan högbetygarna har många 
och, som, för och utan. Attitydskillnader 
till ämnet anger Hultman som förklaring 
till skillnaden mellan flickornas ord barn, 
los'a, s s'artsjuka, tillhöra och tillsammans 
och pojkarnas debatt, förbindelser, pro-
bleni och sam/må/le. Lite överraskande 
finner man också att flickorna föredrar 
mer talspråkliga former som ska och sej, 
medan pojkarna använder de traditionella 
skriftspråksformerna skall och sig. 

1 bokens längsta kapitel Orciklasserna 
ryms en mängd fina och viktiga iakttagel-
ser som utmynnar i en rad allmänna skriv-
råd, t. ex. "det är de specialiserade, inne-
hållsrika substantiven som gymnasisterna 
bör öka sin andel av". - Höghetygarna 
har många substantiv, särskilt samman-
sättningar, adjektivabstrakter (aktivitet, 
trygghet) samt verbalsubstantiv (omstruk-
turering, fönktion). Bland verhen är det 
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främst hjälpverben rara, skola och måste 

som man bör undvika, om man eftersträ-
var ett högt betyg, medan man bör marke-
ra tidsrelationer genom ett omsorgsfullt 
tempusval. Vidare bör man koncentrera 
sin framställning med hjälp av s-passiver. 
Särskilt till de kvinnliga skribenterna rik-
tas rådet att växla mellan verb och verbal-
substantiv —ett råd som nästan kan före-
falla chockerande med tanke på de var-
ningar för de abstrakta verbalsubstantiven 
som ofta förs fram. Främst gäller dock 
skrivråden att de intetsägande småorden 
ska undvikas. Detaljer kan där vara över-
raskande, som att man lämpligen inte an-
vänder många underordnande konjuk-
tioner om man vill ha bra betyg. Det över-
gripande syftet med alla dessa råd är, me-
nar Hultman, att ge eleverna en så explicit 
stil som möjligt, att få dem att uttrycka sig 
tydligt och tillräckligt utförligt. 

Syntax och skiljetecken 
Det är precisionen i uttrycket som står i 
centrum också för kapitlet Svntaxen. 

Hultman finner att gymnasisterna både 
har längre meningar och fler underordna-
de satser än de professionella. Det som 
sedan skiljer de bra uppsatserna från de 
mindre bra är att de är mer utbyggda, inte 
att de är krångligare utan att de på ett mer 
vuxet vis förmår sortera informationen i 
viktigt och oviktigt. En nyckelroll spelar 
här nominalfrasen. Lågbetygarna har 
t. ex. en stor del pronomen, t. ex. man och 

det, som subjekt (60% vid betyget 1), me-
dan högbetygaren föredrar andra kon-
struktioner (endast 37% pronomen hos 
dem med betyget 5), t. ex. substantiv med 

attribut: den si'enska kyrkans inställning 
till se.vualiteten. 

1 ett kort kapitel diskuteras också de gra-
fiska förhållandena och där konstateras 
främst att gymnasisterna har en mycket 
mer begränsad repertoar än de professio-
nella. Gymnasisttexterna saknar - själv-
fallet - mellanrubriker, men också deras 
uppdelning på meningar och stycken 
skiljer sig klart från bruksprosans. Grovt 
uttryckt har gymnasisterna bara punkt 
och komma som skiljetecken, medan 
bruksprosan i betydande utsträckning 
även använder sig av t. ex. tankstreck, ko-
lon och semikolon. 

Skrivråd och skrivstimulans 
G vnna ,sisrsrn eska är ytterligare ett vik-
tigt led i kartläggningen av nusvenskan. 
Den ger en synnerligen informationsrik 
bild både av gymnasisternas faktiska 
språkbruk och av deras fel. Också själva 
provsituationen granskas kritiskt, men 
vad man förgäves efterlyser är ett ifråga-
sättande av de professionella skribenterna 
som förebild för gymnasisterna och där-
med också av själva målet för gymnasie-
skolans skrivträning. Nu kan de skrivråd 
som ges lätt verka som ett petande med 
mer eller mindre ytliga smådetaljer. Men 
en sådan mer genomträngande diskussion 
skulle säkerligen inte bara spränga ra-
marna för Gymnasistsvenska utan också 
föra långt förbi målet för Skrivsyntax. Då 
skulle, som Tor Hultman avslutningsvis 
konstaterar, också krävas andra former 
av skrivande som gav eleverna både lust 
att använda sitt språk och en tilltro till det. 

Per A. Pettersson 
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