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Bertil 	 Översättarens ansvar för språket 
Molde 

Finlands översättar- och toikförbund och Föreningen Aukto-
riserade Translatorer (i Sverige) anordnar sedan ett antal år 
tillbaka ett årligt svenskt-finskt översättarseminarium. Vid 
årets seminarium, den 12-14 oktober, på Hanaholmens kul-
turcentrum utanför Helsingfors hölls det inledande föredraget 
av professor Bertil Molde, Svenska språknämnden. Detta fö-
redrag återges här något förkortat. 

Vårt språk, det språk som vi har som mo-
dersmål och som vi var och en av oss 
lever med större delen av vårt liv, det är 
självklart vars och ens egendom att vårda 
och förvalta. Men det är också något som 
ägs av alla andra som har samma språk 
som medel för tankar och känslor, för tal 
och skrift. Vi använder ordet språkge-
menskap som sammanfattande term för 
alla som talar och skriver samma språk. 

Några kan med rätta anse sig tillhöra inte 
bara en språkgemenskap utan två eller 
t.o.m. i sällsynta undantagsfall flera 
språkgemenskaper. Den dubbla språkge-
menskapen är väl vanligast i tvåspråkiga 
länder, t.ex. i Finland. Total och perfekt 
tvåspråkighet är ändå något sällsynt. De 
flesta av oss får nöja oss med att vid sidan 
av vårt eget språk ha en sådan tillgång till 
ett annat språk, eller kanske till flera, att 
vi också på det språket kan klara oss i de 
flesta av livets skiften. 

Vi som inte är två- eller flerspråkiga kän-
ner ofta ett behov av att förkovra oss i det 
språk som inte är vårt modersmål och som 
vi behöver i vårt arbete eller i andra sam-
manhang. Det finner vi vara alldeles na-
turligt och rimligt, och det är väl också så 
att vi utan svårighet kan erkänna för oss 
själva, kanske t.o.m. ibland för andra, att 
vi inte är helt perfekta i något språk som 
inte är vårt modersmål. Och vi kan då på 
olika sätt försöka öka våra kunskaper och 
färdigheter i ett främmande språk. Vi strä-
var då ofta efter att bli så bra i detta språk 

att vi inte av okunnighet begår olika fel 
när vi talar eller skriver det språket. 

Men hur är det med vår attityd till vårt 
eget primära språk, till vårt modersmål? 
Ja, det kan förstås vara olika, men om jag 
skulle generalisera så vill jag påstå att de 
flesta av oss tror eller ännu värre anser sig 
veta att vi behärskar vårt eget modersmål, 
att vi är fullärda i det. Visserligen kan vi 
naturligtvis inse och erkänna att det finns 
ord som vi inte har i vårt eget ordförråd, 
det aktiva eller passiva. Det kommer 
också in nya ord i vårt gemensamma mo-
dersmål som vi på ett eller annat sätt mås-
te lära oss att förstå och kanske också att 
aktivt bruka och hantera. På samma sätt 
kanske vi kan tillägna oss nya fraser och 
konstruktioner, utan att det kostar oss nå-
gon större möda eller utan att vi reflekte-
rar närmare över det - ibland kanske allt-
för lite. Men själva kärnan i vårt eget 
språk tycks vi som vuxna i allmänhet vara 
nöjda med, sådan den en gång har utfor-
mats hos oss på vägar som efteråt inte går 
att analysera. 

Varierande språkbruk 
Ändå är det ju så att vi dagligen och stund-
ligen, om vi tänker på saken, kan konsta-
tera att alla inom samma språkgemenskap 
inte talar och skriver i alla avseenden ex-
akt likadant som vi själva. Jag tänker då 
inte på dialektskillnader och sådana mera 
iögonenfallande företeelser, utan jag tän-
ker på den trängsta språkgemenskapen, 



den som bildas av folk från i allt väsentligt 
samma miljö, geografiskt, socialt, bild-
ningsmässigt osv. 

Teoretiskt har varje enskild språkbrukare 
möjlighet att utnyttja hela språkets väldiga 
tillgångar för sina behov. En ordlista som 
Svenska Akademiens över modern sven-
ska innehåller ca 140 000 ord, och utöver 
dem finns det tiotusentals till som av olika 
anledningar inte har tagits med i ordlistan. 
Formsystemet i svenskan är visserligen 
ganska enhetligt och fast, men ändå finns 
det mängder av formvarianter som kan 
utnyttjas för skilda behov - jag återkom-
mer till det senare. Det finns ett rikt förråd 
av sats- och meningstyper att använda 
som byggstenar för en sammanhängande 
framställning. Det finns variationsmöjlig-
heter mellan talat och skrivet språk. Det 
finns exakta facktermer för olika behov, 
och det finns det vardagliga språkets ofta 
mera oprecisa men i normala språksitu-
ationer ändå fullt tillräckliga och khtrgö-
rande ord och uttryck. Allt finns tillgäng-
ligt - i teorin. 

1 verkligheten, i det faktiska språkbruket, 
utnyttjar var och en av oss dock bara en 
obetydlig del av språkets samlade tillgång-
ar. Det aktiva ordförråd som var och en av 
oss använder är bara en bråkdel av alla 
ord som ingår i vårt språk. Det gäller i 
synnerhet det talade språket, men det gäl-
ler också skriftspråk. Men det ärju också 
så för många, att när vi skriver så tar vi i 
bruk ett större och mera nyanserande och 
också preciserande ordförråd än det vi 
normalt använder i tal. Uttryckt på annat 
sätt kan man säga att vi aktiverar en större 
eller mindre del av vårt passiva ordförråd 
när vi skriver. 

Men skillnaderna mellan det dagliga talet 
och det vardagligaste skriftspråket å ena 
sidan och ett mera formaliserat skriftspråk 
å den andra märks naturligtvis inte bara i 
ordförrådet. Det kommer oftast långt tyd-
ligare till synes t.ex. i formvalet. 

Dom ska säja dej nåt sånt - så kan miljo-
ner svenskar säga i tal när som helst, men 
det är ytterst få som finner det naturligt att 
skriva just så i något annat sammanhang 
än när man vill imitera talspråk. Många, 
allt flera under senare decennier, skriver 
utan vidare ska. Andra skriver kanske 
också dom och dej. Somliga kan tycka att 
sånt och nåt passar bra i deras sätt att 
skriva. Bara denna enda mening kan då 
illustrera hur olika normala talspråksfor-
mer och hävdvunna skriftformer kan te 
sig, och också hur olika meningar olika 
språkbrukare kan ha om talformernas 
lämplighet i just deras skrift - eller i 
skriftspråk över huvud taget. Jag bör 
också påpeka att en skriven mening som 
"Dom ska säja dej nåt sånt" bara kan 
läsas ut just som den står skriven, men 
skriver man "De skall säga dig något så-
dant" har läs'ren full frihet att läsa ut 
meningen hur han vill, rent skriftspråkligt 
eller med de talspråksuttal som just han 
finner lämpliga och rimliga i sammanhang-
et. 

Andra exempel finns inom ordböjningen, 
t.ex. fall som en eller ett apelsin, en eller 
ett paket, pluralformerna checker eller 
checkar, imperfektformer som simmade 
eller sam, bytte eller böt, talade eller talte 
osv. Somliga säger "från en synpunkt", 
andra, troligen de flesta, säger "ur en syn-
punkt". "Bild av någon el. något" var det 
allmänna förr, men nu är "bild på" kan-
ske på väg att bli det vanligaste. Många 
säger "hon klär inte i blått", andra använ-
der inte den konstruktionen utan säger ba-
ra "blått klär henne inte". "Hon har inte 
hört av sig" är en allt vanligare formule-
ring, men somliga förkastar den och säger 
enbart "hon har inte låtit höra av sig". 
Många, men troligen allt färre, anser att 
innan inte får användas som preposition 
och att det måste heta t.ex. "före jul" och 
inte "innan jul", som så många säger (och 
som har varit vanligt länge i vissa landsde-
lar). 
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Detta är ett litet men kanske ändå repre-
sentativt urval av språkliga varianter inom 
allmänt svenskt språkbruk i dag. Det finns 
också fall av andra slag. Somliga säger 
"Jag köpte bägge kvällstidningarna", 
andra "båda kvällstidningarna". En del 
säger "ju fortare, desto bättre", andra "ju 
fortare, ju bättre". Många säger numera 
"Det vill jag definitivt inte", andra enbart 
"absolut inte". Numera säger nog de fles-
ta yngre svenskar "Föreställningen har 
ställts in", men många, framför allt äldre, 
säger enbart "har inställts" eller föredrar 
åtminstone den formen i skrift. Allt flera 
numera "pratar om jobbet", men många 
fortsätter att "tala om arbetet". 

Alla de här exemplen på varianter inom 
språkbruket - och de många som jag inte 
har tagit upp - kan var och en av oss 
använda för att inventera och kontrollera 
vårt eget språkbruk. Vi kan då komma att 
finna att vi inte har ett på alla punkter 
exakt likadant språk som andra svenskar. 
Vi har medvetet eller oftast omedvetet 
valt ett visst alternativ i de talrika fall där 
språkbruket i den stora språkgemenska-
pen har två eller flera möjligheter. De här 
medvetna eller omedvetna valen gäller sä-
kerligen några tusen olika fall. Eftersom 
antalet val mellan olika möjligheter för 
varje enskild språkbrukare är så stort, är 
det lätt att inse att dessa val tillsammans 
kan kombineras på oerhört många olika 
sätt. Och det är därför möjligt att påstå att 
varje svensk har sin egen personliga vari-
ant av det gemensamma svenska språket. 
Men samtidigt är det givetvis också så att 
varje enskild detalj som ingår i en viss 
svensks språk också förekommer hos 
mängder av andra svenskar. Dessutom är 
huvudmassan av detaljerna i varje en-
skilds språk densamma också hos alla 
andra som har svenska till modersmål - 
annars skulle språket inte fungera inom he-
la språksamfälligheten. 

Det är för övrigt just här, i skärningen 
mellan olika svenskars olika varianter av 

svenska, som en hel del av diskussionerna 
äger rum om vad som är språkriktigt och 
vad som är oriktigt språkbruk. Vad den 
ene kan anse som helt korrekt, ofta därför 
att det tillhör hans eget språkbruk, det kan 
den andre anse vara helt felaktigt, bara 
därför att han själv inte uttrycker sig på 
det viset. Allt detta är ju något som inte 
alls gäller bara svenskan utan som torde 
vara allmängiltigt inom alla språk, i varje 
fall språk med utvecklade och formalise-
rade skriftspråk. 

Översättarens språkliga 
repertoar 
Men vad har nu allt detta med översätta-
ren och översättandet att göra? Ganska 
mycket. Översättaren är ju också en 
språkbrukare bland alla andra språkbru-
kare inom samma språkgemenskap. Han 
eller hon är alltså underkastad samma ge-
nerella regler för språkbruk och språk-
bruksvariationer som alla andra. 

Jag menar att man egentligen inte kan 
översätta mer än till ett språk, nämligen 
sitt modersmål. Visst finns det en del un-
dantag från det, men egentligen bara för 
sådana personer som är så gott som per-
fekt tvåspråkiga. Och varför påstår jag - 
och jag är förvisso inte den enda som gör 
eller har gjort det - att man kan översätta 
bara till sitt eget modersmål? Jo, därför att 
det är bara på modersmålet som man har 
eller kan förvärva den fulla språkliga re-
pertoar som behövs för översättning, den 
aktiva språkliga repertoaren menar jag då 
förstås. Naturligtvis behöver man dess-
utom en bred och djup passiv repertoar 
för det språk som man översätter från. 

1 sitt eget modersmål har man den själv-
klara behärskning av de centrala uttrycks-
medlen som ger en möjligheter att utnyttja 
hela det språkliga register som behövs för 
en viss översättningsuppgift. Dvs, åtmins-
tone teoretiskt har man den behärskning-
en av uttrycksmedlen. Men då är det vik- 
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tigt att man håller i minnet det jag nyss 
sade om vars och ens personliga variant 
av det gemensamma modersmålet. Det är 
viktigt att man inser att ens personliga 
språkbruk är just personligt i vissa avse-
enden, och att man alltid måste vara för-
siktig med att generalisera utifrån detta 
personliga språkbruk och tro att alla utan 
vidare uppfattar ens personliga språk som 
det allmängiltiga språket. Den gode över-
sättaren måste först och främst känna sitt 
eget språkbruk i grunden, med dess be-
gränsning, dess personliga drag och i vil-
ken mån det är allmängiltigt. Här kommer 
den första delen av översättarens ansvar 
för språket in, nämligen ansvaret för att 
han kan frigöra sig från det alltför person-
liga och privata i sitt språkbruk så att han 
kan ikläda sig just den språkliga roll som 
en viss översättningsuppgift kräver av ha- 
nom. 

Det krävs alltså för varje särskild uipgift 
att översättaren inventerar och kontrolle-
rar sin språkliga repertoar och analyserar 
vad i den repertoaren som är generellt an-
vändbart och vad som inte är det. Detta 
innebär i sin tur att var och en som över-
sätter, till sitt eget språk, det språk som 
han tror eller vet att han behärskar, inser 
att den här behärskningen av modersmålet 
aldrig är fullständig. Ingen av oss blir nå-
gonsin utlärd i vårt eget modersmål - så 
länge vi erkänner det och ständigt försö-
ker göra något åt det, så länge har vi en 
chans att vara goda översättare eller goda 
skribenter över huvud taget. 

Översättarens ansvar för språket kan na 
turligtvis också tolkas som ett ansvar 
gentemot det språk han översätter från, 
och också detta bör jag väl ägna några 
ord, även om det som jag ser det inte är 
den mest centrala frågan i just detta sam-
manhang. Något av det första vi gör när vi 
skall översätta en text, är väl att vi skaffar 
oss en allmän uppfattning om det språk 
och den stil som används i denna text, låt 
mig säga den språkliga repertoar som ut- 

märker texten. Naturligtvis lägger man 
ner olika stor möda just på det momentet i 
arbetet, beroende på vilken typ av text det 
är fråga om - från mycket ringa möda av 
just den arten i t.ex. en katalogtext, till 
mycket grubbel, helst, ifråga om skönlit-
terär text. Det är ju viktigt att vi som 
översättare gör rättvisa åt den text som vi 
översätter, och inte bara åt det ytligaste 
innehållet i den, även om det kan räcka i 
fall som katalogtexten t.ex., utan också 
åt språkform och stilnyanser och under-
toner och övertoner och sådant. Det krä-
ver för det första att vi har förmåga att se 
allt detta i grundtexten. Men det kräver 
också att vi kan utnyttja motsvarande re-
pertoar på vårt eget språk, målspråket, 
som den som används i grundtexten. Det 
ärju här som de verkligt stora svårigheter-
na kan komma. 

Det är också här man får lov att ibland 
in 2 att man kan komma till en punkt där 
inte bara ens egen repertoar utan själva 
modersmålets repertoar är sådan att det 
inte går att få full täckning, språkligt sett, 
mellan grundtextens formulering och 
översättningens. Här kommer vi igen till 
en svårighet. Nämligen den att också en 
skicklig och van översättare kan frestas 
att ge upp för tidigt - att med andra ord 
tolka begränsningen av sin egen repertoar 
som en generell begränsning i målsprå-
kets, modersmålets, repertoar. Man kan 
alltså frestas att ge upp för tidigt i sina 
ansträngningar att hitta en fullt tillfreds-
ställande lösning. Det är ju mänskligt be-
gripligt, någon gång kanske också ursäkt-
ligt. Men det finns en risk att man gör det 
för lätt för sig genom att välja en lösning 
som kan gå an i stället för en som är full-
god. Det kan ha flera orsaker - en är na-
turligtvis bristande behärskning av grund-
textens språk, men en annan och enligt 
min erfarenhet väl så vanlig är bristande 
behärskning av det egna språket, eller 
bristande fantasi i översättningsögon-
blicket. Det kan alltså vara så att man inte 
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har en så stor språklig repertoar på sitt 
eget språk som krävs just för en viss upp-
gift - och vad värre är, det kan vara så att 
man inte själv inser att det är där felet 
ligger. Vad kan man då göra åt detta? Det 
viktigaste är väl att man inser att ens egen 
språkliga förmåga och repertoar, också i 
modersmålet, är begränsad och att man 
ständigt måste sträva att vidga reperto-
aren åt alla håll. 

Men det finns förvisso också fall där inte 
ens den mest fullkomliga repertoar hos 
översättaren räcker till för att klara ett 
konkret översättningsproblem - språken 
kan vara så olika att man måste gå förbi en 
svårighet som är olöslig, och i stället göra 
en nödlösning, men samtidigt en nödlös-
ning som inte skall framstå som en sådan 
för den läsare som läser bara översätt-
ningen. Något kan kanske inte sägas på 
samma enkla sätt som i originalet i över-
sättningen - eller på samma avsiktligt 
komplicerade sätt. Det kan också vara an-
nat som gör en absolut direkt översättning 
omöjlig. Då gäller det att bestämma sig för 
vad man måste avstå från i originaltexten 
och vad man i stället kan säga på målsprå-
ket. Det är inte alltid lätt - men varför 
skall just översättningsarbete vara lätt? 
Någon har en gång sagt att översättning är 
"die Kunst des richtigen Opferns" - kon-
sten att offra det rätta, i originaltexten 
förstås. Men detta är alltså ändå den sista 
utvägen - när alla ens egna och det egna 
språkets resurser är uttömda. 

Hel översättning och halv 
Det är normalt bara på sitt modersmål 
som man har tillgång till en så rik språklig 
repertoar att övesättningsarbete av god 
kvalitet över huvud taget är möjlig. Hur 
det kan se ut när man ger sig på att över-
sätta till ett språk som man inte behärskar 
är det tyvärr lätt att finna exempel på när 
det gäller översättning från finska till 
svenska (och också omvänt). Till Åbo 

stads 750-årsjubileum har det utgivits ett 
påkostat bildverk med text på finska, 
svenska och engelska. Ett par smakprov: 

Att bo i små hus är övervägande åbobor-
nas mest omtyckta boendeform, vilket 
återger finskans "Pientaloasuminen onkin 
turkulaisten ylivoimasesti mieluisin asu-
mismuoto". Den engelska översättningen 
lyder: "Small houses are easily the form 
of housing preferred by the people of Tur-
ku." 

Startbanans förlängningsarhele förebå-
dar en stark tillväxt av den internationella 
trafiken. Det finska originalet har: "Kiito-
radan pidennystyö enteilee kansainvälisen 
liikenteen voimakasta kasvus", och på 
engelska återges detta med: "The exten-
sion work on the runway is an indication 
of the expected substantial increase in 
the international traffic." 

Det är ju uppenbart att en med svenska 
som modersmål knappast kan ha formule-
rat dessa korta meningar - finskan skiner 
igenom mycket tydligt. Det är f.ö. mycket 
stor kvalitetsskillnad mellan den engelska 
och den svenska översättningen. Den som 
har översatt till engelska har försökt ge-
stalta originaltextens innehåll i en naturlig 
engelsk språkform. 

Den som behärskar målspråket dåligt, an-
tingen det beror på att han inte har det 
språket som modersmål eller på att han i 
alla fall har en begränsad språklig reperto-
ar, han leds ständigt i fördärvet genom att 
han tror att översättning är att så bok-
stavs- och ordtroget som möjligt transpo-
nera grundspråkets text till målspråket. 1 
satsbyggnad, fraseologi, ordval frestas 
han att krypa för nära originalet, och re-
sultatet kan då ofta bli en sorts halvöver-
sättning, där originalspråket lyser igenom 
på ett otillbörligt och störande sätt. Man 
skulle kunna göra en speciell arbetsgrupps-
övning på något översättarseminarium 
just på detta tema. Man kunde då välja ut 
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ett antal texter av skiftande slag, översatta 
från olika språk. Och dessa texter skulle 
sedan analyseras språkligt och stilistiskt i 
syfte att få underlag för en bedömning av 
från vilket språk var och en av dem hade 
översatts. Om den uppgiften skulle vara 
lätt att lösa, så skulle det vara en allvarlig 
tankeställare - det skulle ju tyda på att 
översättningen språkligt sett var alltför 
starkt influerad av grundspråket. Omvänt 
skulle en text som inte gick att säga något 
om beträffande grundspråket, åtminstone 
med hänsyn till den föreliggande språk-
dräkten vara en god översättning - natur-
ligtvis skulle den ändå kunna vara oaccep-
tabel, men det är i detta sammanhang trots 
allt mindre viktigt. 

Det vore f.ö. lätt att i Finland göra sådana 
här prov med texter på svenska och fin-
ska, utformade i Finland. Man kunde 
blanda svenska original, finska original, 
översättningar från finska till svenska och 
översättningar från svenska till finska. 
Och sedan kunde man ha mycket nyttiga 
diskussioner med utgångspunkt i det ma-
terialet. 

Det är inte sällan ganska lätt att med led-
ning av en översatt text som i och för sig 
inte har några som helst ledtrådar beträf-
fande ursprungsspråket i alla fall kunna 
lista ut vilket detta språk har varit. 1 Sve-
rige kan man t.ex. hitta exempel på detta i 
så att säga varje nummer av de stora dags-
tidningarna och i nyhetsprogrammen i ra-
dio och tv. 1 bägge fallen möter man en 
mängd material som är översatt från en-
gelskan, och som oftast bär tydliga spår av 
detta, alltför tydliga. 

Ord som relationer, attack(era), träna 

(soldater) och talrika andra är mera fre-
kventa i översättningar från engelskan än i 
texter skrivna direkt på svenska. När fre-
kvensen av främmande och ovanliga ord 
blir mycket stor i översättningar från t.ex. 
engelskan, kan det stundom vara skäl att - 
naturligtvis med en viss överdrift - inte 

tala om "översättning" utan om "halv-
översättning". 

Den översättare som beter sig på det sät-
tet att han bara tar ursprungsspråkets ord 
och uttryck och lämpar in dem i sven-
skans system, han gör det alltför lätt för 
sig. Visserligen kan man ibland höra ett 
speciellt försvar för den översättningsme-
toden: översättaren kan påstå sig vara så 
hänsynsfull mot originaltexten och dess 
nyanser att han just därför väljer de främ-
mande ord som används i originalet. Detta 
ärju inte något särskilt hållbart argument. 
Visst är det önskvärt, för att inte säga 
nödvändigt, att en översättare visar all 
tillbörlig hänsyn och respekt för den origi-
naltext han skall översätta. Men hur långt 
som helst kan man inte gå. Det har t.o.m. 
förekommit att översättare har påstått att 
en som översätter skönlitterär text måste 

följa originalets formuleringar intill varje 
komma, semikolon och punkt! En som re-
sonerar så visar föga respekt vare sig för 
originalspråkets struktur eller - i detta fall 
- för svenskans struktur. 

Översättaren har ansvaret för den språkli-
ga form som en översättning framträder i - 
och också för att denna målspråkets 
språkform gör rättvisa åt originalets. Det 
är ju inte så att för varje enskilt ord eller 
för varje fras i ett språk det finns en och 
bara en möjlighet till översättning till ett 
annat språk. Det vet vi ju alla. Det är 
översättaren som har ansvar för att i varje 
detalj det adekvata uttrycket väljs, ade-
kvat både i förhållande till originaltexten 
och i förhållande till målspråket. Det kan 
ibland vara en mycket betungande upp-
gift, även om det naturligtvis i regel inte är 
så särskilt konstigt. 

Men det krävs t.ex. av en översättare som 
översätter från engelska till svenska eller 
finska att han vet vari de grundläggande 
grarnmatisk—strukturella 	skillnaderna 
mellan de båda språken består, och att 
han vet hur ordens innebörder förhåller 
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sig till varandra. Och inte minst att han vet 
vilken plats de talrika latinska, grekiska 
eller romanska lånorden har i engelskan 
och vilken helt annorlunda plats de har i 
svenskan resp. finskan. 

Att välja rätt 
En läsare som läser en text i översättning 
känner ju normalt inte alls till originalet 
och dess språkform. Översättningen skall 
i princip fungera på samma sätt som en 
motsvarande originaltext på samma språk 
- det skall inte finnas någon speciell 
språkform för översättningar, ett speciellt 
översättningsspråk. Det är översättaren 
som har ansvar för att han väljer en sådan 
språkform för sina läsare att texten funge-
rar på samma sätt för dessa läsare som 
originaltexten fungerar för de läsare den 
är avsedd för. 

Då måste översättaren ha den rika språkli-
ga repertoar som jag har talat om tidigare. 
Han skall i idealfallet ha möjlighet att ut-
nyttja sitt egct språks alla resurser, så att 
han alltid kan träffa det rätta valet - över-
sättning ärju också ett oavbrutet val mel-
lan alternativa uttrycksmöjligheter. 

Det är den ena och kanske viktigaste sidan 
av översättarens ansvar för språket - han 
har ett ansvar för att hans eget språk, ak-
tivt och passivt, är så rikt och så nyanse-
rat att varje val blir om inte lätt, så i varje 
fall medvetet och avsiktligt. Det är över-
sättaren som skall välja ord och formule-
ringar - det får inte vara så att hans egen 
språkliga förmåga är så klent utvecklad att 
han aldrig har något val utan alltid får lita 
till en alltför knapp språklig repertoar. 

Men det finns också en annan sida av det-
ta översättarens ansvar för språket, näm-
ligen ansvaret mot språket självt. Här kan 
jag först knyta an i korthet till något jag 
talade om i början av det här föredraget, 
nämligen variantrikedomen och vari-
ationsmöjligheterna inom språket som 
helhet och det att vi alla omedvetet eller 

medvetet, oftast omedvetet, i vårt person-
liga språk har träffat vissa val beträffande 
former, ordval, fraseologi och sådant. Till 
skillnad från de flesta andra skribenter har 
översättaren, som jag ser det, nästan en 
plikt att undertrycka sin egen personlighet 
och sina egna personliga språkdrag till för-
mån för det mera allmängiltiga - allt natur-
ligtvis också underordnat originaltextens 
form och innehåll. En översättning som i 
påtaglig grad bär vittnesbörd om översät-
tarens personliga språk och stil, den är 
inte längre bara en översättning utan är på 
väg mot eller redan framme vid att vara en 
parafras, eller en ren omdiktning om det 
är fråga om skönlitteratur. Och sådana 
speciella fall finns det ingen anledning att 
ta upp särskilt. 

Översättaren måste normalt och generellt 
arbeta inom det allmänna språkbrukets 
ram och inom den stilräjong som markeras 
av den grundtext han utgår ifrån. Det är 
detta allmänna språk som översättaren 
skall nyttja, och nyttja väl. Översättaren 
har då långt mindre språklig frihet än vad 
en originalförfattare har, framför allt kan-
ske när det gäller allmän stil och sådant. 

Översättaren har ansvar för att språkfor-
men är oklanderlig. Det är delvis ett nytt 
moment i ansvarsfrågan. En mycket stor 
mängd av all text som vi läser och kanske 
hör eller ser i radio och tv, den är i våra 
nordiska länder översatt. Den har därige-
nom möjlighet att på gott och ont påverka 
allmänt språkbruk. Därför tillhör översät-
tarna den kategori språkbrukare som har 
ett allmänt och särskilt ansvar för språket. 

Som jag har påpekat i flera andra sam-
manhang är det faktiskt så, att i språkets 
värld är vi inte jämlika. Det är vissa som 
på grund av sitt yrke eller andra omstän-
digheter har en långt viktigare ställning i 
fråga om språket, dess bruk och dess 
framtid, än vad det stora flertalet har. Det 
är helt enkelt sådana skribenter som läses 
av många och sådana talare som många 



lyssnar på - t.ex. författare, översättare, 
journalister, nyhetsläsare i radio och tv. 
Det är framför allt sådana skribenter och 
talare som bidrar till att ändra och skapa 
språkliga mönster och språkliga konven-
tioner, till att utveckla språket mot större 
smidighet och precision - i lyckliga fall. 
Det är också de som har ett särskilt ansvar 
för att kontinuiteten i språket inte bryts 1 
onödan genom obetänksamma ingrepp i 
språkbruket, genom klåfingrighet eller än 
värre genom ren och skär okunnighet. 

Det är viktigt att komma ihåg att översät-
tarna inte är den minst betydelsefulla 
gruppen av sådana språkbrukare med sär-
skilda möjligheter att påverka språket på 
gott och ont, möjligheter att bevara det 
sunda och bra och att förändra och ut-
veckla det ofullgångna och bristfälliga. 
Översättarverksarnhet är en ständig brott-
ning med språket - men en brottning med 
hänsyn till de regler som gäller för en så-
dan andlig idrott. 

Detta är som jag ser det något som gör 
översättningsverksamhet så stimulerande 
och så viktig att ständigt debattera. Tänk 
t.ex. på vilken oerhörd betydelse som de 
översättare har som i Finland översätter 
myndighetstexter, lagar och annat - det är 
ju i det stora flertalet fall fråga om över-
sättning från finska till svenska. Det är ett 
oerhört ansvar dessa översättare har för 
att ett korrekt och lättillgängligt offentligt 
svenskt språk skall bevaras i Finland och 
samtidigt för att detta språk skall utveck-
las mot större modernitet och enkelhet, på 
samma sätt som motsvarande språkgenrer 
förändras också i Sverige. 

Översättarens ansvar för språket innebär 
att han skall behärska alla språkets resur-
ser och kunna utnyttja dem på ett sådant 
sätt att originaltexten görs full rättvisa och 
texten ändå framstår som om den vore 
skriven direkt på målspråket, i detta 
språks mest oklanderliga, mest nyansera-
de och mest suveränt behärskade form. 

Språkvård 1980 
Tidskriften Språkvård kommer att utges med fyra nummer 
också under 1980 (sextonde årgången). Prenumerationspriset 
för 1980 är 25 kronor (inki. moms) vid prenumeration direkt 
hos Svenska språknämnden, Birger Jarlsgatan 9, lii 45 
Stockholm (postgiro 197475-7, bankgiro 376-7258). Prenu-
merationsavgiften för 1980 bör helst vara inbetald före ut-
gången av februari 1980. Första numret för 1980 beräknas 
kunna utsändas i februari 1980. 

Alla de femton tidigare årgångarna kan fortfarande fås från 
Svenska språknämnden. För årgångarna 1965-1972 är priset 
per årgång 10:25, för 1973-1975 är det 14:35 per årgång, för 
1976-1977 är det 18:50 per årgång och för 1978-1979 är det 20 
kronor per årgång. 1 viss utsträckning kan också enstaka 
nummer av tidigare årgångar fås direkt från nämnden; priset 
är då 6 kronor per exemplar (inkl. moms). 
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Ulf Telernan 	En nordisk tv-satellit? 
Om behov av forskning i språkliga 
förutsättningar och konsekvenser 
Hur kommer en eventuell nordisk tv-satellit att påverka 
språkförhållandena i Norden och då särskilt den nordiska 
språkförståelsen? Professor Ulf Teleman vid Roskilde uni-
versitetscenter ger här några grundläggande synpunkter på 
dessa aktuella och viktiga frågor och pekar på viktiga områ-
den för språkforskningen. 

Nordiska rådet har i flera sammanhang 
påpekat betydelsen av nordiskt samarbete 
i etern och tillsatt flera utredningar på 
olika nivåer. Det hittills viktigaste doku-
mentet är ett betänkande från statssekre-
terargruppen: Nordisk radio och televi-
sion via satellit (Nordiska Ministerrådet, 
Sekretariatet för nordiskt kulturellt sam-
arbete, Sthm: Gotab 1977). Betänkandet 
har som utgångspunkt följande tre huvud-
mål: 

- att stärka den nordiska kulturgemen-
skapen 

- att öka individens valfrihet genom 
tillgång till grannländernas program 

- att ge de nordiska invandrarna en 
möjlighet att se hemlandsprogram-
men 

Den hittillsvarande debatten har baserats 
på denna utredning. Jag tänker inte gå in 
på denna diskussion här med mindre jag 
menar att argumenten har direkt eller in-
direkt relevans för den språkliga proble-
matiken. 

Som jag ser det är tre slags språkfrågor 
aktualiserade av planerna på nordisk tv-
satellit enligt det s.k. totalalternativet, 
dvs, en situation där alla tv-tittare i Nor-
den kan ta in alla nordiska tv-program: 
(1) Språket som hinder och fönitsättning 
för förståelse, (2) ökad språkförståelse 
som mål, (3) de nordiska språkens ut-
veckling på längre sikt. 

Språket som förståelsehinder - 
förutsättning 
Språklig oförståelighet är en belastning för 
ett program som annars kunde locka titta-
re. Det är därför naturligt att fråga sig 
vilka språk som är mer eller mindre (o)för-
ståeliga för vem i Norden. Nästa steg blir 
att fråga hur man kan bära sig åt för att 
göra sändningar på ett visst språk mera 
förståeliga för lyssnare som har ett annat 
språk. Och då behöver man veta vilka fak-
torer i det ena språket som gör detta svår-
förståeligt för talare med det andra språ-
ket som modersmål. När politiker och 
andra kommer till oss och frågar om så-
dant, har vi som regel inte mycket att sva-
ra. 

Det finns undersökningar där man har ta-
git reda på vad folk säger sig förstå av 
andra språk. Sådana undersökningar är 
väldigt opålitliga som mätare på faktisk 
förståelse. S. Ö. Ohlsson har gått igenom 
några undersökningar av internordisk 
förståelse och pekat på flera brister. En 
pikant detalj (Ohlsson 1977 s. 21) är att 
10% av de tillfrågade svenskarna sa sig 
förstå talad isländska. Det skulle då finnas 
fler personer i Sverige som förstår isländs-
ka än på hela Island. (Ohlssons förklaring 
är säkert riktig: de tillfrågade trodde sig 
höra isländska när islänningar talade i 
svenska massmedia fastän dessa då an-
vände en norsk- eller danskfårgad skandi-
naviska.) 

10 



En mer ambitiös undersökning företog 
Maurud (1975). Han mätte faktisk förstå-
else av uppläst text. Men också här kan 
det göras invändningar. (1) De norska in-
formanterna gynnas av att 4 texter av 5 är 
tänkta och skrivna på norska. (2) Ordför-
ståelsetestet laborerar inte med slumpvis 
valda ord. 1 stället användes oproportio 
nerligt många ord som liknar varandra på 
danska och norska men som är olika på 
svenska. (3) Informanterna representerar 
olika utbildningsnivå. (4) De svenska in-
formanterna har haft mindre möjligheter 
att ta in dansk eller norsk tv. (5) Norska 
representeras av bokmål. Varje språk re-
presenteras genom en godtyckligt vald 
dialekt. (Se också Ohlsson 1979.) Men 
Mauruds undersökning har begränsad an-
vändning i det här sammanhanget också 
av andra skäl: textuppläsning är en mycket 
specifik form av tal som knappast domine-
rar i tv-program. Där har det talade språ-
ket stöd av bilden, informationsvärdet är 
sannolikt lägre per ord, språkbruket är 
ofta dialog, ej monolog, trots redigering 
innehåller talet ofta fler pauser som hjäl-
per lyssnaren i avkodningsarbetet, ger 
henne andrum. Å andra sidan kan artiku-
lationskvaliteten vara sämre om talet är 
mera "naturligt". 

Resultaten av Mauruds undersökning 
stämde i alla fall bra med tendensen i tidi-
gare undersökningar: 

s 
/ 

48/ 
/88 

N 	43 23 

DK 
(Pilarna visar uppgiven språkförståelse, 
t.ex. att 23% av svenskarna uppger sig 
förstå danska och 43 % av danskarna sä- 

ger sig förstå svenska. Siffrorna anger ge-
nomsnittsresultaten räknade i poäng. så 
de visar bara relativa förhållanden mellan 
försökspersonerna i de tre länderna.) Men 
det finns många luckor: de svensktalande i 
Finland finns inte med. Islänningarna och 
färingarna vet vi intet om. Och hur är det 
med dem som har finska till modersmål 
men har lärt sig svenska i skolan? 

Egentligen har vi rätt lite användning av 
Mauruds typ av upplysningar här. (Hans 
undersökning hade också ett helt annat 
syfte.) Det borde vara mera givande att 
studera vilka faktorer i språket och språk-
bruket som gör det lättare eller svårare att 
förstå för lyssnare med ett annat språk, 
eller som gör det lättare eller svårare att 
lära sig förstå. Återigen märker vi att vår 
kunskap är ringa när det gäller faktorer 
som betingar högre eller lägre grad av in-
terskandinavisk språkförståelse: 

Vad betyder olikheter m.h.t. segmenta-
la fonem och fonotax? 
Vad betyder morfologiska skillnader? 
Vad betyder skillnader m.h.t. frekventa 
ord? 
Vad betyder skillnader i fråga om mera 
specifika innehållsord? 

Svaren på sådana frågor är intressanta, 
men vi ska samtidigt hålla i minnet att 
språk inte är så lätt att manipulera. Även 
om vi får veta att ett visst uttal är besvär-
ligt, så är det inte säkert att vi kan eller vill 
ändra på uttalet. Kanske är en viss dialekt 
lättare att förstå än andra t.ex. på grund 
av sin prosodi och sitt ljudsystem i övrigt. 
Ska man då ge förtur åt tv-röster med den 
dialekten? 

Det finns emellertid också andra faktorer 
som kan inverka på förståelsen och som 
det är lättare att påverka. Man kan exem-
pelvis fråga följande: 

Hur påverkas lyssnarens förståelse av 
talstilen: artikulering, pausering, frase-
ring, röstkvalitet, tempo, röststyrka? 
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Vad betyder de sceniska omständighe-
terna, t.ex. att lyssnaren inte kan se den 
talandes ansikte och kan avläsa den del 
av artikulationen som kan iakttagas 
direkt? 
Vad betyder störningar i form av olika 
slags bakgrundsljud? 

Men det är heller inte utan vidare givet att 
vetande av det här slaget bör komma till 
användning även om detta vore möjligt. 
Olika slags intressekonflikter kan uppstå. 
En överdrivet distinkt artikulation (t.ex. 
predikstolsuttal) kan inge lyssnaren en 
oavsedd känsla av avstånd, mediet blir 
kallare än nödvändigt. Ett skevt dialektval 
diskriminerar medborgare som talar en 
annan av landets dialektala varianter. Och 
om tv-speakerna börjar mixtra med ordva-
let och undviker sådana synonymer som 
inte finns i de andra nordiska språken, så 
reduceras förstås uttrycksmöjligheterna i 
det enskilda programmet, men man måste 
också beakta de generella riskerna för 
språkets utarmning med tanke på den 
ställning som den offentliga kommunika-
tionen har för allmänhetens förståelse av 
vad som är normalt språk. 

När satelliten börjar sända alla de nordis-
ka ländernas program, kan dessa i språk-
ligt hänseende antingen vara som nu utan 
speciell justering eller utan språkliga till-
lägg eller adapteras på följande sätt: 

De som talar i programmet tar hänsyn 
till att lyssnaren talar andra nordiska 
språk. 
Talet textas så som sker i program för 
de döva. 
Talet översätts så som nu sker i ut-
ländska program. 

Det är självklart att översättning behövs 
för att finska och isländska program ska 
ha någon större marknad i resten av Nor-
den. Men vad ska göras med triangeln 
svenska—danska—norska program? Låt oss 
se lite närmare på textningsmöjligheten. 
Textning är intressant av olika skäl: den är 

billigare, den gynnar också tittargrupper 
inom landet, den blockerar inte för språk-
inlärning som kanske översättning gör. 

Vad händer i den danska tittarens huvud 
när hon möter bild + svenskt tal + svensk 
text? Huvudfrågan här är om textningen 
maskerar talet eller om man liksom kan 
uppfatta båda på en gång samtidigt som 
man ser vad som händer på rutan. Det kan 
också tänkas att man oscillerar mellan tal 
och text. Det verkar som om både empiri 
och teori här är dåligt utvecklade. (Ohls-
son (1979) citerar intressanta synpunkter 
som går ut på att om information sänds 
samtidigt i två kanaler så tenderar den ena 
att stängas a: vid perception. Han ställer 
sig med rätta skeptisk till att detta skulle 
gälla när den strukturella överensstäm-
melsen är stor mellan de båda kanalernas 
koder och meddelanden.) Också här är det 
alltså plats för intressanta undersökning-
ar. Naturligtvis bör textning jämföras med 
översättningsalternativet. Det finns sub-
jektiva vittnesbörd om att texten väldigt 
effektivt drar uppmärksamheten från ta-
let. 

Mycket tyder på att textning är nog för 
förståelse av utländsk film på svensk tv 
för danskar. Det verkar därför som om de 
danska och norska tittarna utan knot an-
vänder sig av skriven svenska tillsammans 
med bild - fastän man annars inte vill läsa 
text på grannspråken. Men det gäller att 
skynda långsamt med slutsatserna: även 
tyska underhållningsprogram har avsevär-
da tittarsiffror i Danmarks södra del, i var-
je fall långt högre än man skulle förmoda 
med utgångspunkt i vetande om hur 
mycket talad tyska de här danskarna för-
står. 

Konklusionen skulle alltså bli - om vi vå-
gar dra konklusioner, för det här är ju 
mest en problemkatalog och påvisning av 
forskningsluckor - att textning är en bra 
strategi för ökad dansk—norsk—svensk för-
ståelse av varandras tv-program. Den lös- 
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ningen stöds också av andra argument. 	tandet, och av dem att döma verkar de; 
Textning hjilper lyssnare i sändarlandet 
som av en eller annan anledning har be-
grä;isad tillgång till majoritetsspråket, att 
förstå programmen. Jag tänker på invand-
rare och andra språkliga minoritetsgrup-
per. En utvidgad textning av programmen 
gynnar eljest framför allt de döva eller 
dåligt hörande (inklusive äldre människor 
med nedsatt hörsel: vi vet att de äldre hör 
till storkosumenterna av tv). Man kan 
anta att tittare med annat skandinaviskt 
språk fungerar delvis som dåligt hörande 
tittare: i båda fallen är redundansen för 
låg. Båda har stöd i en skriven version av 
talet. 

Jag kommer tillbaka till textning i nästa 
avsnitt, det om ökad språkförståelsefär-
dighet som mål. 

Ökad språkförståelse som mål 
1 det uttalade önskemålet om djupare nor-
disk kulturgemenskap ligger nog också 
önskan om större språklig gemenskap. 
Kulturgemenskap med Nordens länder är 
väl inte i och för sig bättre än kulturge-
menskap med andra nationer, det måste 
vara politisk gemenskap som föresvävar. 
Och om den ska rkås, är en inbördes ökad 
språkförståelse önskvärd. Alla som har 
deltagit i nordiska samarbetsprojekt vet 
vilket hinder den dåliga förståelsen mellan 
exempelvis svenska och danska är. 

För att folk ska lära sig något av varandras 
språk krävs det att de verkligen kommer 
att se på programmen från de andra nor-
diska länderna. Erfarenheter från när Sve-
rige fick en extra tv-kanal tyder på att folk 
inte ökar sitt tv-tittande särskilt mycket 
(Berg & Hultén, 24). Tre år efter införan-
det var det genomsnittliga tittandet 10-
15% längre bara. Ökningen är i första 
hand iakttagbar hos storkonsumenterna: 
barn, pensionärer, hemmagående hus-
mödrar utan småbarn. Men det finns 
också siffror från Danmark om gränstit- 

som om de människor som ser tysk eller 
svensk tv utöver den danska ökar sin kon-
sumtion med uppåt 30%. Jag har inga mer 
exakta uppgifter men det finns en under-
sökning som redogör för hur ofta gränstit-
tarna ser på grannlands-tv (TV över grän-
serna 1974, 14): 

nästan 	några ggr mera 
var dag 	var vecka sällan 

DK 27% 38% 32% 
N 	35% 	40% 	25% 
S 	3% 	21% 	74% 

Gränstitarnas tv-val kunde tyda på ett 
sammanhang mellan antalet kanaler i det 
egna landet och i sändarlandet. 1 ett läge 
där man kan se alla de nordiska ländernas 
program kan man därför räkna med att 
man inom sin totala tv-konsumtion väljer 
en större andel program från andra nordis-
ka länder. Denna tendens kommer väl att 
förstärkas om man vidtar åtgärder för att 
underlätta den språkliga förståelsen, t.ex. 
textning. Kanske vågar man gissa att hälf-
ten av alla invånare tar in ett program från 
annat nordiskt land minst en gång var dag. 

Men vilka program ser man? Undersök-
ningar visar att ökat utbud av program 
inte leder till förstärkt tittande på informa-
tionsprogram o.l. Det är de s.k. breda pro-
grammen som får fler tittare. Man brukar 
tala om slalomåkning mellan kanalerna, 
från det ena underhållningsinslaget eller 
motsvarande till det andra. Sådana pro-
gram är ofta språkfattiga (sport, danssho-
wer etc.) och framför allt är de ofta produ-
cerade utanför Norden, särskilt från an-
glo-amerikanskt håll. Från Sveriges Ra-
dio/TV finns det siffror för hur folk väljer 
bland nordiska och anglo-amerikanska 
program. De visar att de senare, när det 
gäller fiktionsprogram, får väsentligt fler 
tittare än de förra. Och då ska vi komma 
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ihåg att de nordiska programmen som ges 
i svensk TV är valda med tanke på att de 
ska passa svensk publik (Berg & Hultén, 
23). Möjligen kan man hämta tröst ur upp-
lysningar om de danska gränstittarnas 
programval när de ser på tysk resp. 
svensk tv (efter Marosi 1977): 

svensk 	tysk 

nyheter 35% 12% 

underhålln. 78% 84% 

sport 9% 23% 

övrigt 7% 8% 

De som ser svenska program väljer alltså 
relativt sett oftare nyhetsprogram än vad 
fallet är med dem som ser tyska tv-pro-
gram. Man kunde förmoda att det är 
språksvårigheterna som förklarar skillna-
den. Kanske uppfattas också de svenska 
nyheterna som mera relevanta - EG till 
trots? 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga 
att invånare i de nordiska länderna sanno-
likt kommer att se på program från de 
andra nordiska länderna i större utsträck-
ning efter det att satellitsändningarnas 
program är tillgängliga. Samtidigt måste 
man komma ihåg att många av dessa pro-
gram kommer att vara producerade utan-
för Norden. Den språkliga påverkan från 
det nordiska grannspråket inskränker sig 
då till textremsan. 

Nästa fråga är om folk kommer att för-
bättra sin språkförståelse genom att se på 
tv-program. Här hade man kunnat under-
söka språkkunskaperna hos dem som re-
dan ser på grannländernas program. Någ-
ra sådana undersökningar finns inte. Det 
föreligger dock vissa upplysningar som 
kunde tyda på att tv-tittande ökar språk-
förståelsen. Att de norska informanterna i 
Mauruds undersökning klarade sig bäst 
kunde förklaras så. Det har också gjorts 

studier av skolelevers förståelse av 
grannspråk som stämmer bra med anta-
gandet. Ohlsson har refererat dessa un-
dersökningar i sin utredning. Men även 
om man finner att gymnasister på Jylland 
förstår svenska sämre än gymnasister i 
Köpenhamn, kan man inte direkt sluta sig 
till att det är tv-tittandet som är orsaken. 
Inte ens när man konstaterat att skillna-
den mellan de köpenhamnselever som sä-
ger sig se på svensk tv och dem som inte 
gör det är lika stor när det gäller hörförstå-
cIsc som den mellan de jyska och köpen-
hamnska eleverna, inte ens då kan man 
säga något bestämt om orsaksförhållande-
na. Det kan ju vara den bristande förståel-
sen som gör att man inte har någon glädje 
av svenska tv-program och därför inte 
brukar se dem. 

Med detta har jag förstås inte velat vända 
mig mot hypotesen att tv befrämjar språk-
förståelsen. Jag har bara velat visa att sa-
ken är dåligt undersökt. 

En given uppgift vore att ta reda på om de 
danskar och norrmän som lärt sig förstå 
talad svenska genom att se på svensk tv 
har gjort det genom att avnjuta svenskpro-
ducerade program eller om det är textade 
utländska program som har haft effekt. 1 
det senare fallet hör man visserligen inte 
svenska men lär sig ändå ord genom att 
läsa den svenska texten, och det kommer 
en kanske till godo också när man ska 
höra och förstå svenska. 

Emellertid tror jag att också översatta 
grannspråksprogram indirekt skulle kunna 
ha effekt på grannspråksförståelsen i Nor-
den. Större vetande om andra nordiska 
länder skull sannolikt också leda till mer 
öppna attityder, större intresse. Och ett 
större vetande skulle man få dels genom 
tv och dels genom sekundärskriverier el-
ler mera generellt genom att visa större 
intresse för nordiskt stoff. En sådan för-
skjutning av vetande och attityder skulle 
sannolikt bryta ner en del hämningar 
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också gentemot de andra ländernas språk. 
Viljan att förstå är trots allt den viktigaste 
faktorn i passiv språkinlärning. 

Barnprogrammen kommer att ha en nyck-
elroll. Enligt min mening bör de inte över-
sättas. Barn utvecklar som bekant mycket 
lätt hörförståelsemodeller och artikula-
tionsmodeller. Säkert kan de därför klara 
de flesta program utan hjälp, rätt snart 
bättre än de vuxna. Kaiske kommer en 
del av det svensk—dansk—norska hörför-
ståelseproblemet att lösa sig av sig självt 
på sikt med hjälp av de generationer som 
växer upp med nordisk tv. Detta förutsät-
ter naturligtvis att de olika nordiska län-
dernas tv-bolag gör bra barnprogram. 

Det har sagts att barns kommunikativa 
förmåga enligt vissa undersökningar sna-
rare hämmas än befordras av tv-konsum-
tion. Antagligen gäller dessa iakttagelser 
barnens förmåga till aktiv språklig inter-
aktion. Vi har knappast någon anledning 
att betvivla tv-ns möjligheter att öka bar-
nens passiva ordförråd eller att träna bar-
nen i att avkoda fonetiskt avvikande tal. 
Många danska och norska föräldrar har 
kunnat notera hur deras barn snabbt lär 
sig förstå svenskt tal och snappar upp 
svenska ord. 1 Oslo kan man tom. höra 
barn räkna på svenska på lekplatserna. 

Den grundläggande fonetiken lär sig bar-
nen snabbt. Men också orden är barnen ju 
mera öppna för än vuxna, bl.a. därför att 
de är vana vid att träffa på nya ord också i 
sitt eget språk. Därmed är vi inne på den 
sista frågan. Barnen är med om att be-
stämma hur våra egna språk ska låta i 
framtiden. Vad betyder satelliten för 
framtidens nordiska standardspråk, mino-
ritetsspråk, dialekter? 

De nordiska språkens utveckling 
på längre sikt 
Man kan spekulera över om de nordiska 
satellitsändningarna kommer att leda till 
förändringar i de offentliga standardsprå- 

ken i Sverige, Danmark, Norge, så att 
dessa språk blir mera lika varandra än de 
är nu. Några direkta effekter på uttal, 
stavning och böjning väntar sig väl ingen. 
Men det är inte uteslutet att ordförråden 
kommer att harmoniseras mer än vad som 
nu är fallet. Nya ord introduceras och 
sprids ju ofta genom tv. Språkskapare och 
opinionsledare kan förutsättas höra till 
dem scm är bäst orienterade om de andra 
nordiska länderna, genom de mera kvalifi-
cerade tv-programmen och via sekundär-
informationen i pressen. 

Mera intressant är det kanske att barn och 
unga kommer att exponeras för andra nor-
diska språk i så stor utsträckning att de 
kan möta nya begrepp i de andra språkens 
lexikaliska form innan de träffar på dem i 
sitt eget språk. Det vore inte underligt om 
sådana ord fastnar i deras medvetande, de 
strukturella likheterna mellan språken läg-
ger knappast hinder i vägen. På så vis kan 
det ske förskjutningar också i den etable-
rade delen av de nordiska språkens 
ordförråd. 

Möjligen kan man frukta att harmonise-
ringen ger extra skjuts åt icke-nordiska, 
internationella ord. Om varje land har dels 
ett eget inhemskt ord och dels ett interna-
tionellt ord för en viss företeelse och om 
de inhemska orden till skillnad från det 
internationella ordet saknar motsvarighet 
i de andra nordiska språken, så kan det 
lätt för språkbrukarna verka som om det 
internationella ordet är det egentliga 
ordet. Om man finner detta olyckligt, 
måste man sätta in riktade motåtgärder. 
Trots allt innebär ju också samnordisk tv 
en unik möjlighet att lansera bra nyord. 

Det finns kanske en risk att denna harmo-
nisering kommer att ske på ojämna vill-
kor. Erfarenheterna från spilloverunder-
sökningarna tyder ju på att det starkaste 
landet (antal kanaler, resurser) får flest 
grannlandstittare. Om den nuvarande ka-
paciteten för de enskilda länderna består, 
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kunde därför svenskan gynnas exempelvis 
på bekostnad av danskan och norskan. 

1 Norge men också på andra håll i Norden 
är man nu mycket upptagen av decentrali-
seringssträvanden. Man har fått upp ögo-
nen för de negativa konsekvenser det kan 
ha att skolan inte erkänner elevers dialekt 
och för att offentligheten ofta onödigt talar 
ett språk som ligger långt från de språk en 
stor del av nationens barn växer upp med. 

Landslaget för språklig samling i Norge 
fruktar i ett remissuttalande att den sven-
ska påverkan ska bli alltför dominant men 
också att samnordiska program kommer 
att "virke sentraliserende i språklig sam-
menheng". Ohlsson invänder med rätta 
att nordiska program snarare minskar än 
ökar prestigen för den nationella prestige-
varianten. Just genom att denna måste 
konkurrera med andra liknande normsys-
tem finns det en chans att lyssnarna upp-
täcker dess karaktär av historisk produkt, 
och då är steget inte långt till en icke-ide-
ologisk insikt om det egna spräkets place-
ring i helheten. 

Teoretiskt sett skulle satelliten kunna 
medföra att de lokalspråkliga inslagen fick 
mer spelrum i etern. 1 en ännu opublicerad 
utredning har man pekat på möjligheten 
att frigöra marknätet för lokala eller regio-
nala tv-sändningar. 1 Sverige finns det 
krafter som arbetar för att komplettera 
lokalradioverksamheten med fasta eller 
mobila bandverkstäder. 1 så fall ligger 
vägen fri för det folkliga språkets marsch 
in i televisionen. 

Det är en möjlighet - en annan sak är om 
det finns politisk vilja att realisera den. 
Samma möjlighet finns när det gäller pro-
gram för de språkliga minoriteterna. Sam-
iska program får ny aktualitet, eftersom 
samer finns i tre av de nordiska länderna. 
Det borde finnas plats för program också 
till mindre grupper om den breda befolk-
ningen får så stort programutbud via satel-
liten. Jag tänker då både på de fasta mino- 

riteterna, t.ex. zigenarna, och på invand-
rarna, som har stort behov av program på 
egna språk. Självklart är dessa behov in-
get argument mot att exempelvis finnarna 
i Sverige och de svensktalande i Finland 
har glädje av riksfinska resp. rikssvenska 
program via satellit, men det faktum att 
dessa behov täcks får inte skymma att de 
andra finns och kanske är på kort sikt 
mera väsentliga. 

Jag vill understryka det positiva i att 
den svenska minoriteten i Finland via 
svenska tv-program får bättre möjligheter 
att bevara språket. Även om finlands-
svenskan inte är helt densamma som sve-
rigesvenskan, förefaller det mig som om 
just denna grupps möjligheter att bevara 
sitt språk kommer att gynnas av satellit-
sändningarna. 

Till sist: Hur kommer de nordiska stan-
dardspråkens relation till andra språk att 
påverkas? Många har med skiftande moti-
veringar oroat sig för de nordiska språ-
kens framtid. Det är lätt att konstatera, 
hur de står under kulturell .ch i viss mån 
språklig press från amerikanskt håll, och 
för Danmark tillkommer risken för språk-
lig integrering i EG på de starkare med-
lemmarnas villkor. 

Språklig identitet är framför allt knuten till 
fonologi, morfologi, högfrekventa form-
ord. De nordiska språkens fonologi, 
morfologi etc. är inte hotade så länge de 
nordiska nationerna kan bevara sin poli-
tiska autonomi. Så länge ett land admini-
streras på danska, så länge undervisning-
en sker på danska i det offentliga skolsys-
temet är det ingen risk för att det danska 
språket går under. Frågan blir alltså om 
gemensam nordisk tv bidrar till att hindra 
eller främja en politisk utveckling som gör 
de nordiska länderna mindre benägna att 
försvara sin autonomi utåt. Om känslan av 
nordisk gemenskap stärks, så måste det 
väl också vara ett skydd för nationell upp-
givenhet gentemot starkare ekonomiska 
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partners ute i världen. Å andra sidan fruk-
tar en del att när vi väl skaffat oss tv-appa-
rater som kan ta in program från satellit 
och koppla in översättningsremsor, så blir 
vi en intressant marknad för tysk och an-
nan tv. Man antar alltså att de nordiska 
programmen får konkurrens utifrån, med 
program som är helt undandragna politisk 
styrning härifrån. Och i det perspektivet 
blir det svårt at kalkylera debet och kre-
dit. 

När man talar om faror för språk menar 
man emellertid inte bara risken för att 
språket ska gå under med uttal, gramma-
tik och allt utan också den successiva för-
ändring, som går via ordförrådet och om 
det vill sig illa också drabbar morfologin 
och fonologin mer eller mindre genomgri-
pande. Jag har redan talat om risken för 
att internationella ord som brukas i alla 
programmen slår ut nationella som bara 
brukas i vissa kanaler. Det verkar inte så 
sannolikt att en större konsumtion av 
översatta anglo-amerikanska program ska 
få någon avgörande språklig effekt. Om 
det är som jag tror att översättningsrem-
san blockerar för lyssnande på talet och 
om översättningarna görs av kompetent 
folk, tror jag inte att det språkliga hotet är 
särskilt allvarligt. Men egentligen har vi 
också här rätt stora vetandeluckor. På vil-
ket sätt kommer egentligen de utländska 
lånorden in i våra språk? Det vore intres-
sant att göra simuleringar av inlåneförlopp 
med beaktande av effekter på verklighets-
förståelse, morfologisk struktur, uttal, 
språkliga attityder etc. Alltså en kombina-
tion av språklig nu-forskning med språklig 
framtidsforskning. Det är det som behövs 
om vi inte vill att politiska frågor av språk-
lig art ska överlåtas åt dem som är ännu 
mer aningslösa än vi. 

1 den här artikeln har jag velat peka på 

olika forskningsuppgifter för språkveten-
skapen i ett praktiskt sammanhang med 
politiska implikationer. Jag har konstate-
rat stora luckor i vårt vetande både när det 
gäller internordisk språkförståelse med 
avseende på tv-program, när det gäller 
medinlärning av språkförståelse genom att 
se på tv-program och när det gäller mak-
rostudier av språket i ett historiskt per-
spektiv, bakåt och framåt. Detta är upp-
gifter som väntar på forskarna i nordiska 
språk. 
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Gösta 	Radio och teve i SAOL:s 
Ala ttssofl 	

backspegel 
Gösta Mattsson, som var redaktör för tionde upplagan av 
Svenska Akademiens ordlista, kommenterar i denna artikel 
Bertil Moldes genomgång av pluralböjningen av vissa realge-
nusord på vokal i uppsatsen "Radior och tevear - några 
ordböjningsproblem" i Språkvård 3/1978. 

1 Språkvård 3 1978, s. 3 ff. har Bertil Mol-
de ställt samman ett stort antal substantiv, 
tillsammans ett hundratal, och kritiskt 
granskat uppgifterna om deras pluralbild-
ning i tionde upplagan av Svenska Akade-
miens ordlista (SAOL 1973). Det är i hu-
vudsak främmande ord på vokal, särskilt 
en större grupp av ord på -o, som motsträ-
vigt anpassar sig till någon form av svensk 
pluralböjning. Eftersom urvalet grundar 
sig på substantivens slutvokaler, har sam-
manställningen underlättats och exempli-
fieringen blivit så gott som fullständig tack 
vare den nya finalalfabetiska ordlistan 
från Språkdata i Göteborg. Det hade vis-
serligen tidigare, medan arbetet med SA-
OL 1973 pågick, utkommit en dylik ordlis-
ta över ordförrådet i SAOL 1950, som jag 
dock inte kunde till fullo utnyttja. Till de 
många citat ur mina kommentarer till SA-
OL 1973, som ingår i Moldes granskning, 
skulle jag därför vilja foga ännu ett: "Den 
finalalfabetiska ordlistan fick jag tillgång 
till i ett tidigt skede, och den har varit till 
nytta för viss rådfrågning och för översik-
ten över ordtyper. Men till full använd-
ning kom den inte, eftersom den egentliga 
och avgörande kontrollen med hjälp av en 
dylik ordlista inte kan genomföras, förrän 
hela materialet föreligger i samlad form. 
Tryckeritekniska och tidsmässiga faktorer 
tillät emellertid inte en dylik anordning, 
och den tidsutdräkt, som en genomförd 
kontroll under dessa omständigheter hade 
medfört, ansågs inte kunna uppvägas av 
eventuella vinster i enhetlighet och konse-
kvens. 1 motsvarande grad kommer följ- 

aktligen den färdigställda upplagan att lig-
ga öppen för en i viss mån lättköpt kritisk 
granskning av förut svårkontrollerade de-
lar." (Skrifter utgivna av Svenska språk-
nämnden 55, s. 114 f.; serien betecknas i 
det följande Skrifter.) Det var främst böj-
ning och uttal av vissa ordtyper, som jag 
hade avsett att kontrollera, när materialet 
förelåg samlat och en överblick var möj-
lig. Visserligen hade jag vid den första 
genomgången i alfabetisk ordning av 
ordlistans grundläggande manuskript sökt 
tillämpa enhetliga principer för dylika 
ordgrupper, men en slutlig kontroll var 
önskvärd. Till dessa grupper hörde också 
just de främmande orden på -o, som utgör 
den väsentliga delen av de behandlade 
orden i Språkvård 3/1978. Mina kommen-
tarer till SAOL 1973 (Skrifter 55, s. 57 ff.) 
var i förhållande till ordlistans många pro-
blem kortfattade och har följaktligen vid 
granskningen gett upphov till en rad frå-
gor, som bör besvaras, och en och annan 
uttolkning, som bör beriktigas eller tillrät-
taläggas. Även om framställningen inte 
blir invändningsfri, måste jag ge mina mo-
tiv för ordlistans böjningstyper i knapp-
händig form. De är inte avsedda som ett 
debattinlägg utan närmast som anteck-
ningar för ordlistans nästa upplaga. Det är 
inte bara mina nuvarande personliga vill-
kor, som påkallar korta motiveringar, ut-
an också min önskan att undvika en mång-
ordig debatt. 

Innan jag behandlar de olika ordtyperna 
och orden, vill jag beröra två principiella 
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frågor, som har annan räckvidd än enbart 
böjningsändelsens form, nämligen 1) vari-
antformer och 2) vokalmöte. 

Variantformer 
"Skulle det skada om denna ordgrupp vi-
sade större variation åtminstone till dess 
ett mera stabilt språkbruk hade upp- 
nåtts?" (Språkvård 3 1978, s. lO spalt 1). 
Det råder delade meningar om SAOL:s 
användning av alternativa former. 1 direkt 
motsats mot önskemålet om flera variant-
former står det krav på bestämda och en-
tydiga former, som anhängare av fasta 
normer ibland efterlyser, och det är väl 
denna åsikt, som återspeglas i det dunkla 
omdömet om de "böljande" riktlinjerna 
för SAOL 1973 (Språkvård 1 1979, s. 19 
spalt 2). Men det kan inte hjälpas: vän av 
ordning får nog vara till freds med att i 
vissa fall variantformer och därmed valfri-
het är påkallade. Växelformer är befogade 
vid sporadiska stavningsändringar, där 
den gamla formen bör stå kvar tills vidare, 
t.ex. cigarett el. cigarrett. Variantformer 
bör också införas, där fullt brukliga dubb-
la böjningsforrner förekommer, t.ex. ver-
ser äv. versar, och de kan ibland ha sin 
grund i uttalsväxlingar. Även i nyinsatta 
ord, där bruket inte stabiliserats, har al-
ternativa former ibland införts, t.ex. blm-
ker p1. blinkrar äv. blinker. Dessa alterna-
tiva former är inte särskilt talrika, och de 
är på sin plats mest i de fall, då uttrycket 
tillhör allmänt språkbruk. Där kan en kon-
kurrens mellan variantformerna medföra 
en seger för endera, men denna möjlighet 
föreligger knappast, när det gäller ord, 
som har en mera exklusiv prägel, t.ex. 
exotisk, fackmässig eller ålderdomlig, vil-
ket gäller de flesta orden på -o. På grund 
av att de flesta av dem är knutna till främ-
mande miljöer och har begränsad använd-
ning därutöver, har de också ringa möjlig-
het att i ett slags inbördes tävlan forma ett 
enhetligt svenskt böjningsmönster. Trots 
det rika och varierande utbudet av sven-
ska ändelser i SAOL 1950 har språkbruket 

inte givit något utslag i det avseendet. 
Detta var det väsentliga motivet till att 
variantformerna för orden på -o inte an-
sågs fylla någon uppgift i stabiliserande 
syfte i SAOL 1973. 

Vokalmöte 
"Man kan möjligen utläsa ... att huvud-
skälet till att ändelsen -er har förkastats i 
SAOL 1973 är, att man velat undvika vo-
kalmöte, dvs, former som haloer. Varför 
man har velat undvika sådana former just 
vid orden på -ooch inte vid orden på-i, -u, 
-y framgår inte." (Språkvård 3 1978, s. 9 
spalt 1 f.) Till grund för SAOL 1973 ligger 
förvisso många fakta och ännu fler värde-
ringar, som inte framgår av mina begrän-
sade kommentarer till ordlistan. 1 första 
hand och före mina egna bedömningar har 
dock föreliggande fakta fått fälla utslaget. 

Utgångsläget var för dessa pluralformer 
liksom för andra ställningstaganden böj-
nings- och språkformerna i SAOL 1950, 
och det bör noteras, att även i denna upp-
laga av ordlistan hade pluralerna på -or 
visst företräde, även om variantformerna 
var många. Därom vittnar kommentaren 
till nämnda upplaga. "För att slippa ifrån 
den (dvs. pluralböjning på -s) försöker 
ordlistan genomföra böjning med svenska 
ändelser, särskilt -er (din goer...) men än-
då hellre med ändelsen -r: dynamor, expor 
.." (Skrifter 8, s. 42.) Samma tendens 

präglar Gösta Bergmans korta samman-
fattning av hans syn på ordgruppens böj-
ning. "Främmande ord av typen bio, trio, 
silo, studio, kan i stor utsträckning anta 
pluraländelsen -r ... Man kan utan tvivel 
gå vidare på den vägen och bilda pluralen 
lassor till lasso. Akademiens ordlista har 
nu endast hiatusformen lassoer." (Skrif-
ter 26, s. 23.) Att för denna ordtyp plura-
ländelsen -r genomfördes i större ut-
sträckning, berodde dock inte bara på an-
slutning till de nämnda förebilderna utan 
också på min egen värdering. 1 stället för 
termen vokalmöte (hiatus), som också fö- 
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rekommer i det anförda citatet från Skrif-
ter 26, kunde jag ha använt den mer be-
gränsade och mer tidsenliga benämningen 
strukturen -oe(n), -oe(r), ty det gäller en-
dast denna förbindelse. Den har inte 
många och inte heller frekventa företräda-
re i ordlistan: aloe(r), oboe(r) och boer är 
de enda jag kan erinra mig utan tillgång till 
baklängesordlistan. Dessutom tycks oboe 
som fackord vara på väg att övergå till 
franskt (tvåstavigt) uttal och därmed an-
sluta sig till den andra typen av ord på -o, 
nämligen typen heroer, sperniatozoer med 
huvudtrycket på o före -er. Då står plura-
ler av typen haloer ganska ensamma i vårt 
ordförråd, under det att pluralformer av 
typen halor har en formell förankring i en 
stor inhemsk grupp, typen blommor. Den 
risk för störningar, som kan föreligga 
(Språkvård 3/1978, s. 9 spalt 2), gäller f.ö. 
också pluralen halo-er med en eventuell 
singular halo-en. De inhemska orden på 
-o, t.ex. bro, ho, lo, mo och sammansätt-
ningar på -bo visar nästan alla i ett äldre 
skede former med -oe(n) och oe(r), som 
senare ersattes av -on, -or eller av -oar, 
t.ex. broar, moar. Ordet nabo kan tjäna 
som exempel: nabon har i SAOB en sido-
form naboen, betecknad som starkt byg-
demålsfärgad och med ett sista belägg från 
en skånsk författare (A. Fjelner 1929). Det 
kan anmärkas, att SAOL 1900 uteslöt de 
sista av dessa former med -oen, t.ex. 
stadsboen, öhoen. Pluralen naho-r har 
haft en sidoform nabo-er, med belägg i 
SAOB från 1538 till 1856 (i SAOB beteck-
nad som numera obrukbar) och efterträdd 
i belägg från 1824 av sidoformen nabo-ar, 
vilken alltjämt står kvar som alternativ-
form i SAOL 1950 och 1973. 

Då termen vokalmöte i det föregående be-
gränsas till förbindelsen -oe-, är ett svar 
på frågorna om dess inverkan på orden 
med vokalsiut -i, -u, -y  icke påkallat. För-
bindelsen -ie(r) är fullt godtagen i svensk 
ordbildning, t.ex. i en mängd folknamn 
(iranier, palestinier) och i många plural-
former (notarier, serier). 

Substativ på -u och -y  kan i regel inte 
heller bilda plural med enbart -r: sebur 
och hobbyr har förvisso ingen flertalsprä-
gel, eftersom -ur och -yr in-c likt -or är 
karakteristiska pluraländelser. Enda un-
dantaget i SAOL 1973 av dessa ord är 
pluralen kön gurur, som väl är den norma-
la, och den har accepterats som plural-
form, eftersom singularformen kön guru är 
välkänd, vilket inte är fallet med de övriga 
orden på -u. De fåtaliga pluralerna av ty-
pen hustrur och bastur räcker inte till som 
mönsterbildande (Språkvård 3/1978, s. 9 
spalt 2). 

De enskilda orden 
De aktuella orden på -o är alltså en i sven-
skan ganska exklusiv formgrupp, inlånad 
under olika skeden och präglad av egenar-
tade och skiftande fackliga miljöer. De an-
träffas endast sporadiskt och med växlan-
de böjningsformer, om man granskar dem 
mot historisk bakgrund. 1 de relativt fåta-
liga beläggen från 1700-talet och från 1800-
talets förra hälft tycks pluraländelsen -s, 
t.ex. mangos 1718, eller ändelselös plural, 
t.ex. gcko 1750, vara den vanliga, under 
det att 1800-talets sista årtionden och ti-
den kring sekelskiftet visar en viss förkär-
lek för pluralen -ocr, t.ex. mangoer 1875, 
dingoer 1902 (dingos 1878), lassoer 1902 
(lassos 1891). Orden infördes emellertid i 
SAOL endast efter hand. 1 den sjätte upp-
lagan av ordlistan (SAOL 1889) var trio p1. 
trior enda företrädaren för gruppen, under 
det att det i SAOL 1923 fanns 17 ord av 
denna typ och i SAOL 1950 45. Splittring-
en i böjningsformer var påtaglig även i 
SAOL 1923 med följande pluralformer: 
cdli el. cellos; dominos; dynamos el. dy-
namer; faraoner; flamingoer el. flaming-
os; geckoer; impressarier; lassoer,' libret-
ter; man goer; rikader; moloer el. moler; 
nieller; (radio utan plural); torser; trior el. 
trios. 1 denna grupp fanns alltså ingen plu-
ral på -r mer än den tidigare nämnda trior 
från SAOL 1889. Den hade alltså nu fått 
alternativformen trios. SAOL 1950 inför- 
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de -r som enda pluralform dels i de nyin-
satta orden expo, gahbro, och silo (det 
sistnämnda dock med alternativformen si-
lo-s), dels i radio (tidigare utan plural-
form) och dels som ny alternativform i 
cembalo, do,nino, dynamo, tlainingo, 
gecko, gigolo, kimono, mikado, pickolo 
och samho. 

Med den restriktiva inställning till plurala 
växelformer, som jag tidigare sökt moti-
vera, och den ökade användningen av plu-
raländelsen -r i SAOL 1950 kom denna 
pluraländelse att med ensamrätt dominera 
bilden i första hand för de substantiv, som 
i SAOL 1950 hade r-plural som enda form 
eller som alternativform samt i de nyinsat-
ta orden avocado, korso, rodeo. Därmed 
genomfördes enhetlig pluraländelse för 
sammanlagt 18 av de omkr. 50 icke-neut-
rala substantiven på -o. Denna böjnings-
form genomfördes också för de 10 ord, 
som i SAOL 1950 hade pluraländelsen -er 
lagd till grundformen (banjoer, din goer, 
haloer, igloer, lassoer, mangoer, inoloer, 
,nungoer, sombreroer, tore roer). Det 
återstod ännu några ord på -o, vilkas plu-
ralbildning i SAOL 1950 var av annan art, 
mest ändelsen -er med bortfall av sing-
ularformens slutvokal (albin er, faraoner, 
impres(s)arier, nieller, putti, torser). Den-
na grupp har fått behålla de äldre plural-
formerna, emedan orden och deras plural 
enligt min mening hade en ålderdomlig el-
ler facklig och därmed etablerad prägel. 
Tveksamheten beträffande allmängiltighe-
ten av konsttermen torser medförde, att 
den har variantformen torsor. Alternativa 
former fick också cc/lo och cembalo, där 
de italienska musiktermerna har utpräglat 
facklig karaktär. Olikheten i markeringen 
för dessa former beror inte på ett förbise-
ende (Språkvård 3/1978, s. 7 spalt 1). Den 
var avsiktlig: pi. cclii hade SAOL 1950 
ingen svensk alternativform, och jag ansåg 
att den borde anges som likvärdig, när 
varianten ceilor infördes. Däremot fanns 
det ingen anledning att förändra den vär- 

dering, som SAOL 1950 gjort för cemhali, 
och jag håller det därtill inte för osanno-
likt, att olikheten i plural återspeglar da-
gens språkbruk. Av de substantiv, för vil-
ka pluralis inte har angivits (autogiro, bio, 
(-alypso, fandango, flamenco, ha,nho, 
tango), har alla utom c'aiypso och flamen-
co övertagits från SAOL 1950, och jag var 
medveten om att åtminstone för danserna 
kunde en pluralis ha varit påkallad, men 
jag tvekade om pluralen för de nyinsatta 
calypso ochflamenco. 1 varje fall hade jag 
knappast föreslagit calypsoer eller Jia-
mencoer och inte heller tangoer. Som jag 
tidigare framhållit, är riksspråket i ordlis-
tans version fattig på strukturen -oe(n), 
-oe(r), men den förbindelsen är vanlig i 
sydsvenska dialekter: koen pI. koer mot 
riksspråkets kon pI. kor. En pluralform 
flainencoer, tangoer innebär för mig en 
stilbrytning, något av skånsk träskodans 
på Lejongården i Alhambra. Men hade jag 
kommit i tillflille att göra den slutliga över-
synen med hjälp av bakiängesordlistan, 
som jag tidigare efterlyst, är det möjligt, 
att även denna grupp förslagsvis hade fått 
pluraländelsen -r. För ordet hamho före-
faller mig denna pluralbildning oklander-
lig. 

Av de substantiv, som hör till kategorien 
icke-neutrala ord på vokalslut, återstår att 
beröra den grupp, som i SAOL 1973 fått 
en ändelselös pluralis, nämligen behå, hi-
kini, kombi, motti, safari, san, taxi och 
teve. Det är en betydelsemässigt och for-
mellt heterogen ordgrupp. Trots att de 
flesta orden hör till vardagens språk och 
till en del är högst frekventa i allmänt 
språkbrul, har de inte i sin pluralform 
osökt anpassat sig till gängse böjnings-
mönster. Enligt formella bedömnings-
grunder borde pluralerna för de anförda 
orden vara: hehåar, hikinier, kombier, 
mottier, safarier, sarier, taxier och tet'ear 
Jr Språkvård 3/ 1 978, s. Il ff. och s. 15). 
En kommentar till pluralformerna för 
dessa ord kan vara påkallad, men det rör 
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sig här i högre grad än vid o-orden om 
subjektiva värderingar. 

Två av orden, nämligen molti och safari, 
kan uteslutas ur gruppen. Ordet motti som 
militär term är historiskt med kort per-
spektiv: det hade sin plats i ordlistan, då 
vi ännu hade i minne, att Finlands sak var 
vår, men dess kvarvaro är nu knappast 
angelägen. Pluralformen safari bör utgå 
och safarier stå ensam kvar, särskilt se-
dan de afrikanska vildmarksfärderna fått 
efterföljare i det svenska skogslandet. 

Orden behå och leve är till sin bildn:ig 
likartade. 1 SAOL 1950 infördes initialor-
det behå med pluralernabehån el. behåa.r. 
Den förra utgick, därför att den inte över-
ensstämmer med svenska böjningsnor-
mer, och alternativet behåar tycks inte ha 
haft någon framgång. Den ändelselösa 
pluralen behå kan relateras till den andra 
vanantformen av pluralformerna till bok-
staven h, liksom den ändelselösa pluralen 
leve har sin bakgrund i variantformen till 
bokstaven v. För ordet behå föreföll mig 
under dessa förhållanden den ändelselösa 
pluralen mest godtagbar, och av leve hade 
jag i varje fall inte sett någon annan plura-
lis än ett förslag om formen levar efter 
mönstret pojke pi. pojkar. 

1 det ursprungliga förslaget till SAOL 1973 
hade jag i ett lamt försök till språklig mil-
jövård inte infört ordet bikini, detta bisar-
ra utslag av förvänd humor mot bakgrund 
av Hiroshima-katastrofen. Då det inför-
des, hade jag visserligen sett den danska 
pluralen bikinier, men den ville jag inte 
införa, därför att den gav mig ett intryck 
av att ordet därmed fick legitimt burskap i 
svenska språket. Av pluralformer i sven-
skan har man kunnat se bikinis, bikinin, 
bikinisar - den sistnämnda en bildning i 
överensstämmelse med den nu på sina håll 
förordade pluralen bebisar - men ingende-
ra var acceptabel. Den ändelselösa for-
men, som jag hade belägg på, fann jag 
mest tilltalande. 

Av taxi fanns den ändelselösa pluralen re-
dan i SAOL 1950, och då tillgängliga be-
lägg på pluralformerna taxis och taxin inte 
kunde införas, står den ändelselösa for-
men kvar i SAOL 1973. Den splittrade 
bilden av skriftspråkliga belägg på plural-
former av taxi och övriga ord av denna 
grupp, dit också kornbi och sari hör, gav 
alltså ingen ledning för valet av plural-
form, i varje fall inte för de former, som 
skulle ha tillgodosett det grammatiska 
systemets krav. 1 detta läge och med en 
viss restriktiv inställning till variantfor-
mer, som saknade fast förankring i språk-
bruket, fann jag de ändelselösa formerna 
mest gångbara, men riktigheten av denna 
bedömning är ifrågasatt. "1 SAOL har 
man valt att ge enbart pluralen taxi. Är det 
då den lämpligaste pluralformen? Knap-
past. Det är över huvud taget mindre lyck-
ligt att ha ändelselös pluralis till icke-neut-
rala ord av detta slag. Åtminstone alterna-
tivt borde taxier också accepteras, varige-
nom ordet skulle inordnas i det allmänna 
systemet för i-orden." (Språkvård 3/1978, 
s. 13 spalt 1.) Det gäller här en skillnad i 
språklig värdering, och jag är benägen att 
se den mot regional bakgrund. 

Det borde kunskapsmässigt vara så, att 
alla infödda svenskar visste, vad rike och 
piano heter i pluralis (jfr Språkvård 3/ 
1978, s. 3 spalt 1 och s. 4 spalt 2) men 
språkbruket visar som bekant en annan 
verklighet. 1 stora delar av det svenska 
språkområdet har dialekterna de ur-
sprungliga ändelselösa pluralerna av ty-
pen rike och piano i motsats till de i riks-
språket godkända formerna riken och pi-
anon, och trots skolans energiska strävan 
att tillgodose riksspråkets krav, lever 
dessa dialektala former ett friskt liv på det 
smala näset mellan lokalt talspråk och re-
gionalt riksspråk. Man behöver i Malmö 
och Lund inte lyssna länge på lokalradion 
eller läsa många skoluppsatser för att träf-
fa former som "på många ställe", "under 
alla förhållande", "inom vissa område". 
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Språknämndens skriftserie ger för övrigt 
många bevis på detta lokala språkdrag i 
Lund, Göteborg, Jönköping och Kalmar. 
Gösta Bergmans grundläggande under-
sökning om den geografiska fördelningen 
(Arkiv för nordisk filologi 56s. 136 ff.) kan 
sammanfattas så, att pluralformerna med 
-n egentligen hör hemma endast i de cen-
tralsvenska folkmålen. 

Det förefaller mig icke osannolikt, att de 
språkbrukare som använder eller är vana 
vid ändelselösa pluraler vid neutrala ord 
med vokaislut, t.ex. pluralen äpple, också 
är benägna att godta pluralformer vid 
icke-neutrala likartade ord, t.ex. pluraler-
na taxi och teve. Det kan naturligtvis in-
vändas, att det här gäller två olika gram-
matiska kategorier, men att genusskillna-
den inte utgör någon oöverstiglig barriär, 
visar de allt vanligare icke-neutrala plura-
lerna av typen ordföranden, sökanden, 
som påverkats av neutrala pluraler av ty-
pen anföranden, och pluralerna behå n, bi-
kinin, mottin och taxin torde ha fått sina 
pluraländelser på liknande sätt. Språkbru-
karen i gemen följer inte alltid paradigm 
och kategorier utan ofta mer närliggande 
formella kriterier. 

Slutord 
Genomgången av materialet för den tion-
de upplagan av ordlistan (SAOL 1973) 
började med bokstaven R, därför att det 
var den senast färdigställda delen av SA-
OB. Det innebar, att ordet radio med plu-
ralen radior, införd i SAOL 1950, strax 
blev aktuellt. Att denna pluralbildning for-
mellt blev bestämmande för majoriteten 
av o-orden bör emellertid inte tolkas som 
oreserverat erkännande av pluralformens 
brukbarhet för just ordet radio. 1 själva 
verket är beläggen för dess användning 
fåtaliga, och man kan utläsa en viss osä- 

kerhet om dess bruk i omdömet, att "den 
tycks fungera bra" (Språkvård 3/ 1978, s. 9 
spalt 2). 1 varje fall har den mycket be-
gränsad användning; radioapparater är 
nog den vanliga ersättningen. Under det 
att singularformerna radio och radion är 
mycket vanliga dels i betydelsen verksam-
heten och institutionen för massmediet 
och dels för radioapparaten, har pluralis 
radior endast en mindre del av betydelse-
omfånget och är givetvis mycket mindre 
bruklig än singularen. Den gör följaktligen 
ringa väsen av sig och blir därför inte kon-
troversiell. Likartade till sin betydelse-
uppdelning är taxi och teve, och taxibilar 
och teveapparater har sin framtid säkrad, 
oavsett vilken form SAOL anger. 

1 radioprogrammet "Vetandets värld" 2 /6  
1979 kl. 12.05-12.30 lämnade ett par av 
radions natursakkunniga en skildring av 
flamingon i La Camargue. 1 redogörelsen 
höll sig berättaren trots de stora fågelska-
roma länge till singularenflamingon, men 
omsider kom också en plural i formenfla-
min go'er (med huvudtryck på o). Efter en 
stund kom ett tillägg, att det kanske skulle 
uttalasflami'ngoer (med huvudtryck på i), 
och båda var överens om att ordet var 
besvärligt. 1 en artikel i Röster i radio, 
som refererade detta program, hade text-
författarna använt formen Jlamingor (i 
bildtexten), och där förspordes ingen tve-
kan om uttalet. 

Av de ord, vilkas pluralformer i SAOL 
1973 Bertil Molde kritiskt granskat, är det 
egentligen bara beträffande en form, som 
jag ger honom obetingat rätt, nämligen 
pluralen jojoar (Språkvård 3/ 1978, s. 8 
spalt 1 och s. 15 spalt 2). Den skall jäm-
ställas med barnspråkets pippiar, och den 
form som infördes med ensamrätt var väl 
en följd av någon tillfällig fartblindhet. 
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PerA. 	 Språkform och språknorm 
Pettersson 

En tradition bland svenska humanister är att man uppvaktar 

sina jubilarer med en festskrift. När Bertil Molde, sedan 1961 

föreståndare för Svenska språknämndens sekretariat, den 16 

september fyllde 60 år hyllades han av Svenska Akademien 
och Svenska språknämnden med boken Språkform och 

språknorm - En bok till Bertil Molde. Den ingår som nr 67 i 

språknämndens skriftserie (Esselte Studium, ca-pris 50 kr) 

och presenteras här av fil.dr Per A. Pettersson vid Svenska 
språknämnden. 

Språkfors:ning och språkvård rör sig i dag 
över ett mycket vitt fult. Detta markeras 
tydligt av spännvidden i de 22 uppsatserna 
i Språkform och språknorm. Här tas upp 
traditionella ämnen som normerna för vår 
substantivböjning, inställningen till främ-
mande ord och lagspråkets modernisering 
likaväl som nyare ämnen som skolans in-
ställning till dialekter, könsroller i språket 
och korsordens lingvistik. Det är en på 
många sätt spännande och stimulerande 
bok med mycken personlig touche som de 
tre redaktörerna Carl Ivar Ståhle, Marga-
reta Westman och Cathanna Griinbaum 
ställt samman. 

Främmande ord 
En fråga som kanske framför alla andra 
förknippas med språkvård är inställningen 
till främmande ord och purism. Två av 
uppsatseria i Språkform och språknorm 
behandlar detta. Ulla Clausén skriver on 
den skillnad som för Färöarnas del finns 
mellan språkmännens ofta starkt negativa 
inställning till engelska lån och det levan-
de språkbruket som i stor utsträckni..g 
upptar dem. Det internationella ton stor 
förekommer sida vid sida med det inhem-
ska feråamaåur. Huvudparten av de 
främmande orden är förmedlade av dan-
skan, t.ex. coastari till coaster 'fraktfar-
tyg', neutronbumha, eller i översatt form, 
t. ex. lfvsgédska, da. livskvalitet, eng. qua-
lity of life. 1 motsats till tidigare uppfatt- 

ningar finner Clausén att behandlingen av 
främmande ord i dag inte är något avgö-
rande skiljemärke mellan de centralnor-
diska språken danska, norska och svenska 
och öspråken isländska och färöiska. Den 
engelsk-amerikanska påverkan är i dag 
mycket kraftig i alla de fem språken, men 
färöiskan har, menar Clausén, ofta genom 
de inhemska nybildningarna fler möjlig-
heter att uttrycka samma sak. 

Gustav Konlén säger inledningsvis i sitt 
bidrag, Om tyska attityder till främmande 
ord, att vi svenskar som glömt det mesta 
av vår skoltyska kommer ihåg två saker: 
dels att Östersjöns sillar är magrare än 
Nordsjöns, dels att tyskan präglas av mot-
vilja mot främmande ord. Åtminstone på 
den senare punkten bör vi, enligt Korlén, 
lära om. Purismen har visserligen gammal 
tradition i Tyskland och särskilt har den 
blomstrat under perioder av stegrad natio-
nalism. En banérförare var "Der Allge-
meine Deutsche Sprachverein" och ett av 
de ledande namnen där var Generalpost-
meister Heinrich von Stephan, som per-
sonligen ligger bakom de författningar 
som gör att tysken i dag talar om Fahr-
schein och Fernsprecher istället förPassa-
gierbillet och Telefon. Hitler-tiden blir pa-
radoxalt nog brytpunkten för purismen. 
Samtidigt som puristerna i nationalismens 
kölvatten exempelvis förtyskar den gram-
matiska terminologin, Hauptwort för sub- 
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stantiv, Wesfall för genitiv osv., tar nazis-
men och Hitler själva vara på den sugges-
tiva kraft som ligger i de främmande orden 
som fanatiseh, gigantisch och Garant. 1 
efterkrigstidens Tyskland slutligen möter 
man samma anstormning av angloameri-
kanska lån som man finner i de flesta and-
ra språk, många gånger till och med mer 
långtgående än i svenskan, t.ex. eska-
lieren, Aquaplaning och Sieu'ardess 'flyg-
värdinna'. 

Särskilt anmärkningsvärt är också att det 
engelska inflytandet inte på något sätt är 
begränsat till Västtyskland. Korlén visar 
till och med på amerikanismer som DDR 
är ensamt om, t.ex. Meeting i samman-
sättningar som Freundschaftsmeeting. 
Något ideologiskt motstånd mot de engel-
ska lånen - eller om man så vill någon 
aktiv språkvård - finner inte Korlén i da-
gens Tyskland och en anledning till detta 
är, menar han, att både öst och väst sak-
nar en instans motsvarande Svenska 
språknämnden. 

Språkhistoria och språknormer 
Att språklig utveckling och språkliga för-
ändringar åtminstone under senare tid 
många gånger innebär ett uppställande av 
nya normer och dessa normers spridning 
illustreras av flera av bidragen i boken. 

Den danske språkforskaren Rasmus 
Rasks insatser inom den isländska rätt-
skrivningen diskuteras av Jakob Ben e-
diktsson. Det var Rask som på allvar lan-
serade -typen och han pläderade också 
förf för konsonantiskt i och é för långt e. 
En av grundtankarna bakom de ortogra-
fiska förslagen, att den samtida isländskan 
skulle kunna återges med samma stav-
ningssystem som fornisländskan, övergav 
Rask själv mot slutet av sitt liv, men andra 
av de grundläggande idéerna är än i dag 
märkbara. 

1 ett av de längsta bidragen behandlar Carl 
/var Ståhle den intressanta och komplice- 

rade utvecklingen hos böjningen av s.k. 
svaga maskuliner, dvs, ord som handske—
handskar, gubbe—gubbar. När under me-
deltidens slut den äldre substantivböjning-
en förenklades, skedde det så att ord som 
ofta var subjekt, t.ex. gubbe, fick den äld-
re noniinativformen på -e, medan sakord 
och abstrakter, som vanligen står som 
objekt eller efter preposition, fick objekts-
formen på -a, t.ex. kraga, skada. Under 
1600-talet får formerna på a en mycket 
dominerande ställning och Ståhle visar på 
tre källor till detta: Bibeln, bruket i det 
kungliga kansliet och diktningens språk. 
Huvudfrågan för Ståhle är varför under 
1700- och 1800-talen detta böjningssystem 
med former som droppa - droppan (-en) - 
droppar ersätts av droppe - droppen - 
droppar. En förklaring finner han vara att 
frihetstidens samhälle är ett annat än stor-
maktstidens: vetenskapen är praktiskt in-
riktad, ämbetsmännen kommer inte längre 
uteslutande från Mälardalen och vitterhe-
ten behandlar andra ämnen i andra genrer. 
När grammatiker och ordböcker har drop-
pe och tanke återger de bruket mer än de 
styr det. Längst blir -a-formerna kvar vid 
de substantiv som sällan eller aldrig före-
kommer i bestämd form eller i pluralis, 
t.ex. havra (havre) och grädda (grädde). 
Där får -e-formerna fast fot egentligen först 
med Svenska Akademiens ordlistas för-
sta upplaga 1874 även om Abraham Sahi-
stedt redan etthundra år tidigare pläderar 
för värme och tim,ne. Den utveckling som 
Carl Ivar Ståhle på så sätt beskrivit blir en 
utmärkt illustration av hur språkform och 
språknorm står i ständig växelverkan och 
är beroende av varandra. 

Med utgångspunkt i Tegnér-citatet "Språ-
ket är ett galleri av bleknade metaforer" 
skriver Einar Selander om förändringar i 
metaforernas motivkrets. De huvudfrågor 
han behandlar är vilka som i dag är meta-
forskapare - bI.a. olika tekniker - och i 
vilken utsträckning naturvetenskapens 
och teknikens utveckling kommer till sy- 
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nes i nya metaforer, t.ex. en nollställning 
av alla anspråk. 

En lite speciell form av språklig normering 
är den lagstiftning som omger person-
namnsskicket. Om denna och om de följ-
der den fått för de färöiska familjenamnen 
redogör Johan Hendrik W. Poulsen. Det 
gamla systemet med patronymika, dvs. 
faderns namn + -son/-döttir sattes genom 
dansk lag ur spel 1828 och de då brukade 
patronymika skulle bli släktnamn för all 
framtid. Genom senare lagstiftning har 
också faringarna fått möjlighet att anta 
nya släktnamn. Den vanligaste typen av 
,ådana nytagna namn är något slag av 
ortnamn. Poulsen visar upp en rad exem-
pel på "äkta" fiiröiska namn som Sandoy 
(en av öarna), fördanskade namn, Hjern-

sten (fär. Heimari Steinur) och fingerade 
namn med mer eller mindre exotisk prä-
gel, t.ex. Silvurdal och Isheim. 

"Program, prognos och utfall" har Claes-
Christian Elert satt som underrubrik på 
sitt bidrag om Gustaf Cederschiölds 
"Framtidssvenska" från 1917-1918. Vil-
ket värde har ett språkvårdsprogram när 
vi nu i efterhand kan bedöma de verkning-
ar det fått? är den huvudfråga som Elert 
utgår ifrån. På en rad punkter finner han 
att Cederschiöld spått rätt, t.ex. försven-
skad böjning av latinska och grekiska lån-
ord som faktum och prisma och den för-
enklade verbböjningen. Att han här träffat 
rätt beror på att en grundtanke är tron att 
talspråket och skriftspråket kommer att 
närma sig varann. Men Elert kan också 
peka på en rad punkter där förutsägelser-
na inte alls slagit in. Det gäller t.ex. plural-
former som landena och det gäller förbi-
seenden av tänkbara utvecklingar, t.ex. 
dom för dem (och de). Men, understryker 
Elert, vi skall inte döma Cederschiöld för 
strängt; vad han ville ge är mer ett pro-
gram än en prognos för framtiden. Den 
intressantaste frågan är då förstås hur 
grundidéerna för detta program klarar en 
kritisk efterhandsgranskning. De idéer 

Cederschiöld byggde på var nationalism, 
strävan till korthet och ett bevarande av 
stilarterna. Många av de argument som 
han stödjer sig på, t.ex. att svenskheten 
gör språket genomskinligt, är kommuni-
kativt rationell, och att den är demokratisk 
genom att den minskar skillnaden mellan 
de högre och lägre klassernas språk, kän-
ner vi också igen i dagens diskussion av 
både språkvårdens grunder och konkreta 
språkliga problem. På så sätt drar, som 
Elert säger, Cederschiölds Framtidssven-
ska en linje från det förflutna genom nuti-
den till framtiden. 

Språket i lagar och andra 
författningar 
En genre som kanske mer påtagligt än nå-
gon annan under senare år varit föremål 
för språklig normering är lagspråket. 
Normgivande har då varit bl.a. det PM 
"Språket i lagar och andra författningar" 
som statsrådsberedningen gav ut 1967 och 
vars språkliga del utarbetats av Bertil 
Molde. 1 de två bidrag till Språkform och 
språknorm som behandlar lag- och författ-
ningsspråk figurerar detta PM naturligt 
nog mycket ofta. 

Ture Johannisson har granskat våra uni-
versitetsstatuter och -förordningar allt-
ifrån de första statuterna 1852 till högsko-
leförordningen av 1977. På elva olika hu-
vudpunkter har han jämfört dem. Det gäl-
ler exempelvis långa och korta verbfor-
mer, hava/ha, bliva/bli, utelämnande av 
hjälpverbet ha i bisats, sättet att uttrycka 
föreskrift eller norm och sättet att ut-
trycka villkor. När det i de äldre statuter-
na talas om "Ledamot må ej utan anmält 
laga förfall utebliva ..... och "Finnes en-
dast en sökande ... skola sakkunniga ej 
utses..." används i de yngre förordning-
arna hellre "Ledamot i tjänsteförslags-
nämnd får ej utan laga förfall ..... och 
"Om det är lämpligt skall i linjenämnd 
ingå även företrädare för sådan högskole- 
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utbildning . . .". Särskilt i högskoleförord-
ningen finner Johannisson i överensstäm-
melse med "Språket i lagar och andra för-
fattningar" ett påtagligt närmande av 
språket till sakprosans normer. 

Också Carl-Eric Thors tar i sin redovis-
ning av några drag i Finlands svenska lag-
språk upp verbformerna i föreskrifter. 
Han kan där visa på att inflytandet från 
"Språket i lagar ..... också gjort sig gäl-
lande i Finland: numera är må som före-
skrivande verb försvunnet också ur de fin-
ländska lagarna. Men inte bara nyheterna 
utan även de ålderdomliga dragen kan 
vara gemensamma för finländskt och riks-
svenskt lagspråk. Den finländska och den 
svenska ärvdabalken har t.ex. båda 
arkaismer som skyldemän och vederlag. 

Talspråksformer och tal-
språksnormer 
Också talspråkets former och normer har 
från vitt skilda utgångspunkter tagits upp 
av språkvårdarna. En extrem represente-
ras av Hugo Bergroth, vars inflytande på 
uttalet i bildad finlandssvenska diskuteras 
av Bengt Loman. Han pekar på två grund-
idéer för Bergroths uttalsnormering, dels 
anknytningen till skriften - ljud som be-
tecknas i skrift skall även höras vid vårdat 
uttal -, dels motarbetandet av provinsiella 
drag, dvs, påverkan från finskan och från 
folkmålen. Även om Bergroth bygger på 
och ger rekommendationer för det bildade 
talspråket tänker han sig att skriftspråks-
formerna genom folkskolan skall spridas 
till allmogens barn och bli vardagstalets. 
Att Bergroth fick det stora inflytande han 
fick vill Loman förklara dels med den 
centrala roll han intog i den högre under-
visningen som lektor i svenska med en 
stor mängd undervisning för bl.a. blivande 
jurister, dels med att de nationella idéer 
som ligger bakom Bergroths normer sva-
rade mot tidens nationella politiska strä-
vanden. 

En helt annan inställning möter man i 
Kari-Hampus Dahistedis bidrag Dialek-
ten i skolan. 1 den svenska skolan har det, 
menar Dahlstedt, alltför länge funnits en 
aningslöshet .- eller nonchalans - gent-
emot dialekterna, som gått ut på ett ensi-
digt främjande av ett enhetligt högspråk. 
Ett viktigt stöd för större tolerans och öp-
penhet mot dialekterna bör vara insikten 
att språk inte bara förmedlar kunskaper 
utan också har emotiva och sociala funk-
tioner. Sin egen inställning sammanfattar 
Dahlstedt i fem maximr: 

Öka to/eransen! - vilket också innebär 
att skolan måste ta vara på elevernas 
egna dialektkunskaper. 
Satsa på idiomatisk läsinlärning och 
sko/anpassning - läsinlärningen skall 
ske på hem- och kamratspråket men 
övergången till riksspråket görs redan 
under lågstadiet. 
Få rbe red rollbyten och flytiningar - det 
svenska storsamhället är geografi skt, 
socialt och språkligt differentierat. 
Mjuk/anda i högspråket - bevara språk-
glädje och uttrycksförmåga och betona 
samhörigheten mellan dialekt och hög-
språk. 
Differentiera /äromedel och /ärarut-
bildning. 

Normer och ideologier 
Bakom normerna för språkvård finns ofta 
andra mer grundläggande värderingar och 
i tre av uppsatserna i Språkform och 
språknorm diskuteras detta samband. 

Alf Hellevik visar i sitt bidrag om A. 0. 
Vinjes syn på språklig skandinavism hur 
en språklig norm praktiskt kan formas av 
en man och vad som händer med denna 
norm när den tillämpas. Vinje, som var 
lika mycket journalist som diktare, efter-
strävade att de tre nordiska dialekterna 
norska, svenska och danska skulle gå sida 
vid sida med varandra och ömsesidigt på-
verka varandra. Han lät detta komma 
till uttryck i den tidskrift "DØlen" som 
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han redigerade på så sätt att han tog in 
svenskt och danskt material utan att över-
sätta det. Det som framför allt är intres-
sant med Vinjes språkliga skandinavism 
är, enligt Hellevik, att han så medvetet tar 
ställning till hur nationella och internatio-
nella hänsyn skall förenas i språkvården. 

På ett mer principiellt plan rör sig Einar 
Haugen, som diskuterar språkvård kontra 
språkplanering. Han menar att alla språk 
som skrivs förr eller senare kräver någon 
form av språklig planering och reglering. 
En sådan planering vill Haugen samman-
fatta i fyra processer: selektion, dvs, val 
mellan tillgängliga möjligheter, t.ex. valet 
av ö (senare ö) framför 0  i Gustav 
Vasas bibel, kodiflering - särskilt ska-
pandet av skriftspråk för språk som tidi-
gare inte skrivits, utbyggande - en anpass-
ning till exempelvis landvinningarna inom 
kultur och vetenskap och genomförande 
- exempelvis effekten hos de regler man 
ställer upp och förbättrande av genom-
slagskraften. 

Både språkvård och språkplanering hör 
hemma inom denna modell, men språk-
planering är enligt Haugen vad som görs i 
länder med språkproblem medan språk-
vård hör hemma i länder med ett i stort 
sett fastlagt skriftspråk, t.ex. Sverige. 
Men - fastslår Haugen avslutningsvis - 
språkplanering är inte bara modeller och 
processer utan ett känsligt område där in-
dividens och samhällets intressen skall 
sammanjämkas. 

Sture Allén frågar sig om vi verkligen skall 
följa uppmaningen att skriva som vi talar 
och visar själv på hur odrägligt ett sådant 
skrivsätt skulle bli genom en ordagrann 
utskrift av ett telefonväktarprogram. 
Postverket menar inte allvar med sitt slag-
ord, slår Allén fast. Hans andra fråga är 
då hur vi kan motivera språkvårdsinsat-
ser. För det första, säger han, finns det 
språkvetenskapliga motiv, som antingen 
tar fasta på språkets form i sig, t.ex. puris- 

men, eller även tar hänsyn till mottagaren, 
den s.k. ändamålsenlighetsprincipen. För 
det andra finns en yrkesmässigt motiverad 
språkvård, t.ex. terminologisk normering. 
För det tredje finns politiska motivering-
ar, tydligast kanske i form av slagordet 
maktsprak. Allén urskiljer som ett fjärde 
motiv en humanism i djupare bemärkelse. 
Postverkets inhopp i språkvården tillför 
också ett femte motiv, ett kommersiellt. 
Skriv som du talar är tillspetsat uttryckt 
en vinkling av Köp fler frimärken. En 
tredje fråga är då om denna kommersi-
alism är av ondo, och det svar Allén ger är 
att det beror på hur budskapet uppfattas. 
Risken är stor att det enda som blir bestå-
ende av kampanjen är själva slagordet, 
som dels principiellt är omöjligt, dels är 
alltför snävt och torftigt. Som sitt program 
för skriftspråket sätter Allén i kontrast 
mot detta upp de fyra punkterna Skriv - 
Skriv läsvtinligt - Skriv insiktsfullt - Skriv 
uttrycksfullt. 

Telegram, Hamlet och 
psalmboken 
Att språkvård och språkforskning huvud-
sakligen inte är ett bollande med abstrakta 
principer utan i hög grad rör sig om kon-
kreta frågor illustreras av att inte mindre 
än sex av uppsatserna i Språkform och 
språknorm behandlar enskilda problem el-
ler problemområden. 

Peter Cassirer skriver om objektiviteten i 
nyhetstelegram. Genom enkla minnestest 
har han försökt utröna om placeringen av 
anföringssatser påverkar bedömningen av 
sanningshalten i ett telegram. 

Sven Ekbo diskuterar stavningarna rusch 
och rush. Rusch ser han som en för-

svenskning av det tyska lånordet rutsch 
medan rush är en från engelskan lånad 
sportterm. För en kommande upplaga av 
SAOL talar Ekbo för en bättre betydel-
seangivelse för de två orden, som i dag 
ofta förväxlas: rusch livlig verksamhet, liv 
o. rörelse; driftighet, energi; fart, kläm, 
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och rush rusning, (särsk. sport. slutlopp, 
snabbt anfall); tillströmning (av folk). 

Catharina Grånhaum presenterar en kan-
ske mindre känd sida av Svenska språk-
nämndens verksamhet: den granskning av 
de förslag till revision av psalmboken som 
språknämnden utfört och utför. Ett språk-
ligt riktmärke för revisionsarbetet har va-
rit att psalmerna skall ha en språkdräkt 
som vår tid känner sig förtrogen med, vil-
ket bl.a. innebär att ord som stress och 
arbetslag förekommer i förslagspsalmer-
na. Men det kan också innebära att mej, 
dej, sej, ska och dom förs in i oträngt mål. 
Revideringen av äldre psalmer, slår Grön-
baum fast, ställer särskilda krav både vad 
gäller ordformer och ordval, om inte allt 
skall hamna på språkets allmänning. 

Poul Lindegård h/orth behandlar ordfölj-
den i huvud satser inledda av eller. Av 
gammalt finns här en skillnad mellan dan-
skan och svenskan så att vi säger t.ex. 
"Antingen kommer han för sent till lektio-
nerna eller är han oförberedd", medan 
danskan har rak ordföljd "Enten kommer 
han for sent til timerne, eller han mØder 
ganske uforberedt". 

Allan Karker tar upp ett speciellt fall av 
betydelseförändring. Med utgångspunkt i 
översättningen av Hamlets ord "the nati-
ve hue of resolution is sicklied o'er with 
the pale cast of thought" visar han att inte 
ens sådana citat och bevingade ord undgår 
att förändra betydelse. Det gustne 
overla'g har från att ha betytt 'den bleka 
eftertanken' under de senaste tjugo åren 
alltmer kommit att användas i betydelsen 
'klar och kall beräkning'. 

Gun Wid,nark,s bidrag Han och hon är ett 
inlägg i diskussionerna om könsroller i 
språket. Liksom Bertil Molde (Språkvård 
1976:1) menar hon att ett nytt könsneut-
ralt pronomen, exempelvis hen, knappast 
har någon framtid och han/hon finner hon 
visserligen vara en vinst för jämställdhe-
ten men ett besvär för språkbrukaren. 

Över huvud taget är patentlösningar 
omöjliga, menar Widmark. Ibland är den 
acceptabelt, ibland skriver vi lätt om till 
pluralis och ibland är ett rent han eller hon 
godtagbart utan att könsneutraliteten för 
den skull sätts på spel. 

Normkreativitet och 
formkreativitet 
En viktig aspekt av de språkliga normerna 
är hur språkbrukarna tillägnar sig dem. 
Inom den växande barnspråksforskningen 
har också förts en livlig diskussion av hur 
detta sker då barnet först lär sig ett språk. 
Ragnhild Söderbergh visar med en rad ex-
empel hur språkets vanliga normer slår 
igenom i barns språkliga nybildningar. Det 
gäller inom formläran, t.ex. professöder 
till professor i likhet med fårb räder till 
farbror. Framför allt är dock exemplen 
hämtade från ordförrådet, t.ex. verb som 
teftta och kälka, kortavledningar som 
tyck 'åsikt, uppfattning' och allmänt för-
stärkande förleder ismörkt, isvarmt. 

Att en intressant och givande språkforsk-
ning inte måste begränsas till det helt all-
varliga visar Margareta Westman som 
skriver om de språkliga förutsättningarna 
för korsord. Att substantiven dominerar 
starkt och ätt "korsordsord" som or och 
ona har påfallande hög frekvens är väl 
något som vi korsordslösare anat, men här 
får vi också utrett varför nyckelfraser som 
"skall kora segrarinnan" (damfinal) eller 
"blir injicerade'' (sera) så lätt förvirrar 
oss. Westman pekar på att från en nyck-
elfras vilken som helst är vi mest benägna 
att söka lösningen i form av ett substantiv, 
medan ett substantiv sällan lockar fram 
annat än ett annat substantiv. Detta är 
något som överensstämmer med iakttagel-
ser vid vanliga associationstest, och vår 
lek med substantiv i korsordets form blir 
då en illustration av att substantiven är 
"den redan tänkta tankens ordklass, med-
an satsen är uttryck för det som just är 
under sägande". 
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Björn 	 Sku 
Pettersson 

Björn Pettersson, professor i nordisk filologi vid Tammerfors 
universitet, har under 1978 och 1979 i sin institutions skriftse-
rie publicerat ett antal uppsatser under titeln "Spridda studier 
i svenska, särskilt finlandssvenska" (två volymer). Dessa 
studier är svåråtkomliga för svenska läsare. Här återges ur 
den andra volymen en artikel om den i finlandssvenska myck-
et vanliga uttalsformen sku för skulle. 

Verbformen sku har genom åren bevarat 
sin förmåga att fängsla språkintresserade 
finlandssvenskars uppmärksamhet. Så-
lunda har en insändare 1 Hufvudstadsbla-
det funnit sku på flera angivna ställen i 
Linnés och Bellmans skrifter och blir be-
tänksam inför detta: "Hos oss anses 
emellertid 'sku' vara ett språkogräs och 
enfinlandism. Varför?" (12.10.62). 

Det sku som påträffas i äldre svensk litte-
ratur är för det allra mesta en förkortad 
form av skulu, dvs. presens pluralis av 
skola och alltså inte detsamma som im-
perfektum skulle. Formen har påvisats 
redan 1503 i ett diplom, men andra exem-
pel från 1500-talet tycks inte vara kända. 
På 1600-talet är detta sku däremot vanligt 
(Brasck, Björk, Prytz m.fl.); andra person 
pluralis kan också heta "1 skun", alltså "1 
skolen", "ni skola". 1 Dahlstiernas 
Kunga Skald (1697) förekommer en mind-
re vanlig variant: "de Ord sko stå", vilket 
betyder "de orden skola stå" - här har vi 
uppenbart en förkortad form av skola. 

Ännu under 1700-talet är sku och skun för 
"skola" och "skolen" levande former. 
Den mest kände författaren med många 
exempel härpå är Bellman; vidare finner 
man formerna t.ex. hos Olof von Dalin 
och hos Linné. Emellertid tycks de sedan 
ha föråldrats ganska snabbt: några litterä-
ra exempel från 1800-talet är inte kända. 

Vad sedan beträffar sku som förkortad 
form av skulle, finns det några enstaka 
belägg därpå från 1700-talet. Elias Wessén 

anför i sin språkhistoria ett exempel, taget 
från Dalins Sagan om Hästen: gubben gav 
"et löfte at en sådan kampe aldrig sku bli 
skiutzmärr" (1:234, 6 uppl. 1962). Men ett 
litet vittnesbörd om hur främmande for-
men kändes åtminstone för senare genera-
tioners rikssvenskar finner man däri, att 
när Sagan om Hästen omtrycktes i Dalins 
Valda skrifter 1872, detta "sku" normali-
serades till "skulle", medan de två "sku" 
som i samma saga står för "skola" inte 
ändrades. 

Ett av Linnés "sku" synes böra tolkas 
som "skulle". Linné berättar hur kirur-
gerna "ofta kurera den svåraste tandvärk, 
när de visa 'pelikanen' (ett namn på den 
tidens tandtänger) och låtsas, som de sku 
gripa an tänderna med tången straxt" 
(Hagbergs urval av Carl Linnaeus skrifter, 
1955, s. 199). 

Förmodligen kunde man leta fram ytterli-
gare några exempel på sku för skulle i 
äldre rikssvensk litteratur. Bruket av 
ordformen på de båda nämnda ställena 
hos Dalin och Linné är emellertid svår-
förklarligt, beroende på att Dalin var väst-
svensk (hallänning) och Linné sydsvensk 
(smålänning). Svårigheten sammanhänger 
med vad man vet om formens uppkomst 
och spridning i folkmålen. 

Sku för skulle har uppstått över en mellan-
form skull - alltså med förstummat eller 
s.k. apokoperat e-ljud. Skull har sedan fått 
kort 1-ljud. Detta 1 har med tiden fallit bort 
och resultatet har blivit sku. 
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Men nu är det inte på långt när i alla sven-
ska folkmål som slutvokalen faller bort i 
långstaviga ord som skulle. Kort och all-
mänt sagt förhåller det sig så, att Öster-
botten och Nordnorrland alltid har ett så-
dant bortfall, medan det övriga Finland 
och det uppsvenska området har bortfall 
om ordet brukar ha svagton i satsen. 

Eftersom skulle normalt är svagt betonat, 
har det förkortats 1 hela svenska Finland. 
Mellanformerna skull och skul har inte på-
visats hos oss, utan slutresultatet av ut-
vecklingen, alltså sku, är enrådande i våra 
folkmål. Någon annan form av ordet finns 
över huvud inte i dem. 

Om sku som form av skulle begärde jag för 
denna artikel upplysningar av Kari-Ham-
pus Dahlstedt, bland annat dialektforska-
re med norrländska mål som specialitet. 
Han hade vänligheten att sända några vär-
defulla uppgifter (1962), som jag här åter-
ger i sammandrag. 

Sku förekommer i Överkalix i Norrbotten 
i nordöstra Ångermanland, i Gästrikland 
och norra Värmland samt i vissa trakter 
av Medelpad. Ett enda exempel tycks 
vara känt från Sörmland, och från Upp-
land kunde min sagesman med det materi-
al som just då stod till buds inte anföra 
några som helst belägg. 

Dahlstedt påpekar också, att sku i Sverige 
är en trycksvag uttalsform och att den fö-
rekommer vid sidan av skul (1) - här har vi 
alltså de länkar mellan skulle och sku som 
inte har kunnat påvisas i Finland. Vidare 
bekräftar han det kända förhållandet att 
sku inte hörs "bland riksspråkstalande i 
Sverige".' 

Med termen finlandism brukar man be-
teckna inte bara exklusivt finlandssvenska 
språkdrag utan också sådana som utom i 
Finland kan påträffas på sina håll i Sverige 

1 Om bruket av formen sku i Sverige se vidare 
ordböckerna, närmast SAOB, Rietz och Oster-
gren, art. skola. 

men som inte är allmänt gångbara i riks-
svenskan. Det finlandssvenska rikssprå-
kets sku - som kommit in från våra folk-
mål - kan därför med all rätt kallas en 
finlandism, ja det är en av våra mest påfal-
lande finlandismer. 

Det som gör sku så påfallande i finlands-
svenskan är, förutom att ordet ju hör till 
de vanligaste i språket, att vi brukar skul-
le-konstruktioner i så många flera fall än 
rikssvenskarna. Vi säger: "Om jag sku ha 
vetat det, så hade jag aldrig gått dit", riks-
svenskarna däremot: "Om jag hade vetat 
det . . ." Vi utbrister: "Voj om det snart 
sku bli sommar!", de: "0 om det snart 
blev sommar!" 

Dessa kända syntaktiska avvikelser (se 
särskilt Hugo Bergroth, Finlandssvenska, 
och Anders Sundqvist, Studier i svensk 
moduslära) må här i övrigt förbigås. 

En viktig principiell fråga är den, hur 
finlandssvensk språkvård skall förhålla sig 
till uttalet "sku" för "skulle", alltså till 
ett idiomatiskt starkt begränsat men hög-
frekvent bruk av en högfrekvent ordform. 

1 Hugo Bergroths stränga anda har fin-
ländska svensklärare och språkvårdare 
sedan 1920-talet fördömt sku som "ett 
språkogräs och en finlandism", med ovan 
citerade insändares ord. En mera nyanse-
rad uppfattning representeras av en nutida 
finlandssvensk språkvårdare, Mikael 
Reuter: "Av kortformerna är sku' troligen 
den envisaste, och även om man vill re-
kommendera skulle i uppläsningar och an-
nan mera formell stil så får kraven inte 
ställas för högt: det är bättre om man sä-
ger sku' än om det låter som om man varje 
gång var tvungen att ta sats för att preste-
ra ett skulle. Här liksom i så många andra 
sammanhang måste alltså naturlighetssyn-
punkterna beaktas." 

M. Reuter. Finlandssvenskt uttal (Språkbruk 
och språkvård, 3 uppi. 1977, red, av Björn Pet-
tersson och Mikael Reuter, s. 40). 
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Omdömet är väl avvägt, men några tillägg 
i frågan kan vara på sin plats. 

Det är orealistiskt att föreställa sig att sku 

med sin djupa och fasta förankring i våra 
folkmål och med brukets sanktion också i 
annan finlandssvenska skulle under över-
skådlig framtid kunna trängas ut ur vårt 
idiom genom lärardiktat och andra språk-
riktighetsbemödanden. En rigorös förföl-
jelse av uttalsformen sku underblåser vad 
man kunde kalla finlandssvenskarnas ut-
trycksängslan ("det mesta jag säger på 
mitt naturliga språk tycks vara osvenskt 
och felaktigt, bäst att prata så litet som 
möjligt"). 

Vad som däremot kan göras - vilket Reu-
ter också antyder - är att berätta för dem 

som vill vårda sitt språk att skulle är den 
enda uttalsformen i riksspråket och att 
den också hos oss borde användas åtmins-
tone när vi flyttar upp vår framställning till 
en högre nivå än den vi rör oss på i det 
enkla spontana samtalsspråket. Uttalsfor-
men skulle får då ingå som en liten detalj i 
vårt "finare" språkbruk. 

Finlandssvensk språkvård håller nog 
också på uttalet "skulle" som ett ideal 
men har insett att detta ideal är ouppnå-
eligt. Ett stycke på väg kan man emeller-
tid komma med upplysningar och anvis-
ningar, men ett fanatiskt fördömande av 
ett vanligt språkdrag som har stabiliserats 
i ett helt idiom leder inte till några positiva 
resultat utan bara till osäkerhet och förvir-
ring bland språkbrukarna. 
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Register till Språkvård 1975-1979 
Här följer ett fullständigt register till de fem senaste år-
gångarna av Språkvård. Sådana register har tidigare 
införts i Språkvård 1969:4 (årgångarna 1965-1969) och 
1974:4 (årgångarna 1970-1974). 

1. Författarregister. 
Osignerade artiklar 

Aktuell debatt 1976:1,s.30 (Svensklärarutbild- 
ning), 1976:1, s. 31 (material: materiel), 
1976:2, s. 32 (han-hon), 1977:1, s. 24 (stav- 
ningen "sjyst") 

Alfvegren, Lars, Effektivare samverkan - var, 
när, hur? 1979:1, s. 18. 

Alla lärare svensklärare? Ett brev med kom- 
mentarer 1977:2, s. 3, 1977:3, s. 13 

Allén, Sture, Dator, fackspråk och allmänspråk 
1978:4,s. 21 

- Den svenska språkvårdens organisation 
1975:4, s. 7. 

Bergman, Gösta, Recensioner av Gullberg, 
Svensk-engelsk fackordbok 1978:1, s. 18, Ja- 
cobsen, SprogrØgt  i Danmark i 1930rne og 
1940rne 1975:1, s. 17 

Clausén, Ulla, Färöiska nyord och färöisk 
språkvård 1978:2, s. Il 

Col/inder, Björn, Material - materiel 1976:1, s. 
31 

Dah/stedt, Kar/-Hampus, Akademisk språk- 
puls 1976:4, s. 24 

- Demokrati och språkvård 1977:2, s. 14 
- Masskommunikationsforskning och språkve- 

tenskap 1979:3, s. 3 
- Skyst eller sjyst 1977:1, s. 24 
Enkät till svensklärare 1976:1, s. 23 
Eit'erth, Sten, Ska dom eller skall de? 1978:2, s. 

25 
Fackspråkskonferens 1975:4, s. 5 
Fredriksson, Gunnar, Journalistik, politiker- 

språk och jämlikhet 1979:1,s. 10 
Fries, Sigurd, Universitetsämnena svenska och 

nordiska språk just nu 1976:2, s. 15 
- Växtnamnsvård 1977:1,s. 14 
Förbättrad språkförståelse i Norden 1979:2, s. 

17 
Griinhaum, Catharina, Ett nordiskt språksek- 

retariat 1977:2, s. 16 
- Fackspråk 1976:2, s. 25 
- Nordiska språksekretariatet 1978:2, s. 18 
- Om att monopolisera ord 1975:2, s. 3 
- Språknämndens enkät till svensklärare 

1976:4, s. 3  

- Svenska språknämnden 1977/78 1978:3, s. 16 
- Recension av Laurén (red.), Finlandssven-

skan - fakta och debatt 1978:3, s. 28, Sigurd 
(red.), De nordiska språkens framtid 1978:1, 
s. 22, Språk i Norden 1975 1975:4, s. Il, 
Språk i Norden 1976 1976:3, s. 24, Språk i 
Norden 1977 1977:3, s. 22, Språk i Norden 
1978 1978:3, s. 29, 1978:4, s. 24, Språk i 
Norden 1979 1979:3, s. 26, Westman, Att 
skriva bättre offentlig svenska 1978:1, s. 20 

Gunnarsson, Britt-Louise, Syndens utveckling 
i svenskan 1977:2, s. 20 

Hammarberg, Björn, Svenska som målspråk 
1975:2, s. 12 

Hedfeldt, Erik, Mera om han och hon 1976:2, s. 
32 

Hellberg, Staffan, Analfabet och illitterat 
1976:3, s. 16 

- Ordet LEDD 'dimension' 1979:3, s. lO 
- Recension av Lindberg, Beskrivande svensk 

grammatik 1977:1, s. 26 
Holm, Gösta, Svensklärarutbildningen 1976:1, 

5. 30 
Huitman, Tor G., Svenskämnet i grundskolan- 

det nya läroplansförslaget 1978:4, s. 2 
Keskitalo, Alf Isak, Kritiske faktorer i samisk 

språkutvikling 1978:4, s. 15 
Kjellmer, Göran, Du pacifist - din pacifist 

1976:1, s. 8 
Karlén, Gustav, "Livskvalitet" - om ett slag-

ords historia !979:3, s. 7 
Köl/gren, Gunnel, Baka, steka och koka - en 

studie i matlagningstermernas semantik 
1976:3, s. 18 

Loman, Bengt, Språklig folklore 1976:2, s. 3 
Mareks von Wurtemberg, In ger, Om språkvård 

i statens tjänst 1977:4, s. IS 
Mattsson, Gösta, Radio och teve i SAOL:s 

backspegel 1979:4, s. 00 
Molde, Bertil, Bättre offentlig svenska 1975:1, 

s. 15 
- En sverigefinsk språknämnd 1975:3, s. 12 
- Erik Wellander 1884-1977 1977:4, s. 3 
- Ett nytt organ för nordiskt språksamarbete? 

1975:3, s. 3 
- Fackspråk och allmänspråk 1975:1, s. Il 
- Han, hon, den - eller vad? 1976:1, s. 4 
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- Material och materiel 1975:4, s. 12 
- Närvara, övervara, undvara och avvara 

1976:4, s. 28 
- Ortnamnens uttal - dialektalt, regionalt, 

riksspråkligt 1978:2, s. 3 
- Radior och tevear - några ordböjningspro-

blem 1978:3, s. 3 
- Statsnamn och nationalitetsord 1976:1, s. 25 
- Svenska språknämndens verksamhet 1976:3, 

5. 11 
- Irrationell rationalisering 1975:1, s. 13 
- Just, juste eller schysst? 1976:3, s. 27 
- Kvalité, specialité och societé 1977:1, s. 21 
- Leksand k:a 1975:4, s. 6 
- Vem råder över språket? 1978:4, s. 5 
- Översättarens ansvar för språket 1979:4, s. 3 
- Recensioner av Bergman, Ord och stil 

1979:2, s. 28, Grogarn, Dålig läsning 1979:2, 
s. 28, Högskoleutbildning i svenska 1975:4, 
s. 18, Språkbruk och språkvård 1978:1, s. 21 

Nordberg, Bengt, Svenskundervisning för ju- 
rister - erfarenheter och attityder 1975:2,s.3 

- Recension av Teleman-Hultman, Språket i 
bruk 1975:4, s. 17 

Nordiskt språkmöte 1976 1976:3, s. 15 
Nordiskt språkmöte 1978 1978:4, s. 30 
Nordiskt språksekretariat 1977:3, s. 24 
Nordlund, Gunvor, Vem förstår domarna? 

1978:1,s. 14 
Nyström, Staffan, Talspråksformcr i skrift - en 

attitydundersökning 1979:3, s. 13 
Ohlsson, Stig Orjan, Nordiskt skriftspråk? 

1979:3, s. 24 
Pettersson, Björn, Sku 1979:4, s. 30 
Pettersson, Per A., Medicinsk språkvård 

1978:2, s. 21 
- Sjukvårdsspråk 1978:1,s.3 
- Språkform och språknorm 1979:4, s. 24 
- Recensioner av Berg, Olika lika ord 1979:2, 

s. 30, Hellberg, The Morphology of Present-
Day Swedish 1979:2, s. 30, Hultman-West-
man, Gymnasistsvenska 1978:2, s. 30, Mag-
nusson, Språket i Kalmar 1978:3, s. 25 

Posti, Lauri, Språkvård i Norden 1975:4, s. 3 
Rehnvall, Hans, Journalisterna och facksprå-

ken 1975:1,s.9 
Reuter, Mikael, Svenskan i Finland och fin- 

landssvensk språkvård 1977:4, s. 5 
Schwarz, Stephan, Om fikonspråkets nödvän- 

dighet 1975:1, s. 4 
Sigurd, Bengt, Förkortningarna och det moder-

na samhället 1979:2, s. 3 
Sjögren, Peter A., Recension av Nilsson, 

Språkliga termer 1978:1, s. 18 
Skrifter till förmånspris 1977:1, s. 30, 1978:1, s. 

17, 1979:1, s. 27 
Skrifter utg. av Svenska språknämnden 1978:1, 

s. 31 

Skyum-Nielsen, Peder, International sprog-
planlgning 1977:4, s. 21 

Språket mellan myndigheter och enskilda 
1979:2, s. 9 

Språkvett 1979:3, s. 31 
Språkvården och massmedierna - en konferens 

1979:1, s. 3 
Strömstedt, Bo, Tumpar du i kallimallivandra? 

1979:1,s. 14 
Ståhle, Carl Ivar, Om Svenska Akademiens 

språkvårdande verksamhet 1979:1, s. 4 
Sundström, Erik, Rapport från en språkvårds- 

konferens 1978:3, s. 21 
Teleman, Ulf, En nordisk tv-satellit? Om be-

hov av forskning i språkliga förutsättningar 
och konsekvenser 1979:4, s. 00 

- Rätt och rätt i språket 1977:3, s. 3 
The/under, Mats, Språk, roll och sociala rela-

tioner - presentation av ett projekt 1976:1, s. 
15 

Thors, Carl-Eric, Finlandssvenskan femtio år 
efter Bergroth 1976:2, s. 20 

Unsgaard, Håkan, Radio och TV - och språket 
1979:1, s. 21 

Utredningsspråk 1978:4, s. 13 
Westman, Margareta, Att kunna sitt språk - 

basfärdigheterna 1976:2, s. 11 
- Maximera och minimera 1975:2, s. 11 
- Om modern danska - från svensk synpunkt 

1975:3, s. 9 
- Språket mellan myndigheter och människor 

1976:3, s. 3 
- Språklig bedömning i skolan 1977:1, s. 3 
- Recension av Ord för ord 1977:3, s. 25 
Våra fackspråk - ett växande kommunikations- 

problem 1975:1, s. 3 
Åberg, Gösta, Vart bär det hän? 1979:1, s. 25 

2. Anmäld litteratur 

Berg, Sture, Olika lika ord. Svenskt homograf-
lexikon (anm. av Per A. Pettersson) 1979:2, 
s. 30 

Bergman, Gösta, Ord och stil (anm. av Bertil 
Molde) 1979:2, s. 28 

Grogarn, Margareta, Dålig lksning (anm. av 
Bertil Molde) 1979:2, s. 28 

Gullberg, Ingvar E., Svensk-engelsk fackord-
bok (anm. av Gösta Bergman) 1978:1, s. 18 

Hellberg, Staffan, The Morphology af Present-
Day Swedish, Word-Inflection, Word-For-
mation, Basic Dictionary (anm. av Per A. 
Pettersson) 1979:2, s. 30 

Holmberg, Bengt, Språket i Göteborg 1977:1, 
s. 29 
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Huitman, Tor G. & Westman, Margareta, 
Gymnasistsvenska (anm. av Per A. Petters-
son) 1978:2. s. 30 

Högskoleutbildning i svenska (anm. av Bertil 
Molde) 1975:4, s. 18 

Jacobsen, Henrik Galberg, SprogrØgt  i Dan-
mark i 1930rne og 1940rne, Dansk sprog-
rØgtslitteratur 1900-1955 (anm. av Gösta 
Bergman) I975:1,s. 17 

Laurén, Christer (red.), Finiandssvenskan - 
fakta och debatt (anm. av Catharina Grun-
baum) 1978:3, s. 28 

Lindberg, Ebba, Beskrivande svensk gramma- 
tik (anm. av Staffan Hellberg) I977:1, s. 26 

Magnusson, Bo, Språket i Kalmar (anm. av Per 
A. Pettersson) 1978:3, s. 25 

Molde, Bertil (red.), Fackspråk 1976:2, s. 25 
Nilsson, Stig, Språkliga termer (anm. av Peter 

A. Sjögren) 1978:1, s. 18 
Ord för ord (anm. av Margareta Westman) 

1977:3, s. 25 
Sigurd, Bengt (red.), De nordiska språkens 

framtid (anm. av Catharina Grunbaum) 
1978:1,s.22 

Släktnamn i Norden 1977:2, s. 32 
Språkbruk och språkvård (anm. av Bertil Mol-

de) 1978:1,s.21 
Språkform och språknorm. En bok till Bertil 

Molde (anm. av Per A. Pettersson) 1979:4, s. 
24 

Språk i Norden 1975 (anm. av Catharina Grun-
baum) 1975:4, s. 15 

Språk i Norden 1276  (anm. av Catharina Grun-
baum) 1976:3, s. 24 

Språk i Norden 1977 (anm. av Catharina Grun-
baum) 1977:3, s. 22 

Språk i Norden 1978 (anm. av Catharina Gran-
baum) 1978:3, s. 29, 1978:4, s. 24 

Språk i Norden 1979 (anm. av Catharina Griln-
baum) 1979:3, s. 26 

Teleman, Ulf&  Huitman, Tor G. (red.), Språ-
ket i bruk (anm. av Bengt Nordberg) 1975:4, 
s. 17 

Westman, Margareta, Att skriva bättre offent-
lig svenska (anm. av Catharina Griinbaum) 
1978:1, s. 20 

3. Ordregister till "Frågor och svar" 
och andra behandlade ord 

a, ä 1979:1, s. 30 
alarmera 1978:3, s. 31 
apeisin 1976:1, s. 29 
avvara 1976:4, s. 28 
bifogade kort 1979:1, s. 30 

black om foten 1978:4, s. 31 
blodet: bloden 1978:1, s. 29 
bokhandel (pi.) 1976:2, s. 31 
bortovaro 1978:1, s. 27 
checker: checkar 1976:1,s. 28 
cigar(r)ett 1979:1, s. 30 
dago 1977:3, s. 31 
decimaltecken 1977:3, s. 22 
dirigera 1978:1, s. 29 
dubblett, duplett 1976:2, s. 29 
exponat 1975:3, s. 15 
extemporera 1977:3, s. 31 
fantisera 1978:1, s. 30 
fondy 1977:1,s.31 
fotnötter 1976:2, s. 30 
framdeles 1976:1, s. 26 
följetänger 1976:2, s. 30 
förvärring 1978:3, s. 31 
ge vid handen 1977:3, s. 30 
gröpper 1976:2, s. 16 
haivnionde 1976:2, s. 30 
han 1976:1, s. 4; 1976:2, s. 32 
harangera 1978:3, s. 32 
helhet (i sin h.) 1979:1, s. 30 
hemvist 1976:2, s. 31 
hon 1976:1, s. 4; 1976:2, s. 32 
hus i helsike 1978:3, s. 32 
höras ut 1978:1, s. 29 
idiot 1977:3, 5. 29 
intensivera 1975:3, s. IS 
just(e) 1976:3, s. 27 
jämte 1978:1,s.28 
kakofoni 1978:4, s. 31 
kancellera 1978:3, s. 30 
kemikalie 1975:2, s. 16 
kid 1978:1, s. 31 
korrektare 1978:1, s. 27 
Kungs- och Drottninggatan 1978:1,s. 28 
kvalitet 1977:1,s.21 
kvantitet 1977:1,s. 21 
lans (dra en 1.) 1975:3, s. 15 
larm 1978:3, s. 31 
ledd 1978:3, s. 30, 1979:3, s. lO 
livskvalitet 1979:3, s. 7 
manschauvinism 1976:2, s. 30 
material, materiel 1975:4, s. 12, 1976:1, s. 31 
maximera 1975:2, s. 11 
mervärde(s)skatt 1976:1, s. 29 
mil 1975:3, s. 16 
minimera 1975:2, s. il 
motto, måtto 1976:1, s. 27 
målskjuts 1976:2, s. 29 
närvara 1976:4, s. 28 
nästa, nästkommande 1977:1, s. 32 
ovansklig 1978:1, s. 28 
per capsulam 1975:3, s. 15 
peick(överi) 1978:1, s. 28 
prisledare 1976:3, s. 29 
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påtala 1977:3, s. 29 suboptimera 1975:2, s. 16 
region(s)chef 1976:1, s. 28 Sverige 1978:1, s. 27 
sambo I979:1,s. 31 teknisera 1977:1, s. 32 
schangdobel 1979:1, s. 31 tempus i protokoll 1979:1, s. 29 
semmelbageri 1977:1, s. 31 test 1978:1, s. 28 
sjyst 1976:3, s. 27, 1977: 1, s. 24 titt (och ofta) 1979:1, s. 31 
sjömil 1975:3,s. 15 31 000 1976:1, s. 27 
societet 1977:1, s. 21 undvara 1976:4, s. 28 
sonika 1978:3, s. 31 verser: versar 1978:1, s. 28 
specialitet 1977:1, s. 21 återbäring 1976:3, s. 29 
stog: stod 1977:3, s. 31 äppelträd 1977:1, s. 31 
stopp och belägg 1978:3, s. 32 övervara 1976:4, s. 28 
stärbhus 1978:4, s. 31 
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