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Bengt Loman Språksociologi och språkvård 
Språksociologin och språkvården har många beröringspunk-
ter, men språksociologer och språkvårdare har också olika 
sätt att behandla språkliga frågor. 1 denna artikel diskuterar 
Bengt Loman, professor i svenska språket och nordisk filolo-
gi vid Åbo akademi, frågor rörande språklig variation ur både 
språksociologins och språkvårdens synpunkter. Artikeln 
bygger på ett föredrag som Bengt Loman höll vid Svenska 
språknämndens årsmöte den 22 september 1980. 

Jag vill i detta föredrag definiera några av 
de mål som språkvård och språksociologi 
gemensamt kan arbeta för. Jag vill också 
ange några möjligheter till intressekonflik-
ter. Och till slut - kanske något verklig-
hetsfrämmande - föreslå några nya rikt-
ningar för ett fortsatt gemensamt arbete. 

Mitt föredrag är tänkt som ett diskus-
sionsinlägg, och kan därför uppfattas som 
onödigt ensidigt och onyanserat i tonen. 1 
en mer utförlig framställning skulle jag 
vara beredd att göra flera reservationer, 
och framför allt inte så starkt betona mot-
sättningarna mellan språkvårdens och 
språksociologins syn på språket. Jag är 
naturligtvis inte okunnig om den måttful-
la, konstruktiva och realistiska språkpoli-
tik som under lång tid präglat t.ex. Svens-
ka språknämndens arbete. Detta hindrar 
inte att jag anser att det finns kontrover-
siella åsikter som då och då bör framhållas 
med skärpa. 

Mitt föredrag kan ses som ett slags idéde-
batt mellan abstrakta företrädare för två 
olika riktningar. 1 realiteten anser jag na-
turligtvis inte att man kan göra en tudel-
ning av språkforskare i språksociologer 
och språkvårdare. Språksociologi och 
språkvård är två olika arbetsfiijt med olika 
syftning och metoder. En och samma per-
son kan sträva efter att vara både språk-
vårdare och språksociolog, men kan då 
också uppleva vissa inre intressemotsätt-
ningar. En institution för språkvård kan 

naturligtvis också bedriva språksociologi; 
jag förmodar att den då också kan skakas 
av motsvarande konvulsioner. 

Bakgrund 
Båda verksamheterna har sin grund i att 
språket till sin natur är föränderligt och 
därför också varierat. Språkets variation 
är en betingelse för både språksociologin 
och språkvården. Men medan språksocio-
login framför allt studerar denna variation, 
är den för språkvården ett föremål för reg-
lering och normering. Därför: utan varia-
tion ingen språksociologi, men utan nor-
mering ingen språkvård. 

Varför är språkvård förbundet med tan-
ken på normering? och varför är språkso-
ciologin mer benägen att acceptera den 
språkliga variationen? Historiskt är svaret 
lätt givet: Språkvården etablerades vid en 
tid då man starkt kände behovet av ett 
normerat skriftspråk, speciellt i de bildade 
kretsar där skriftspråket var ett viktigt 
verktyg i det dagliga arbetet. Dessa bilda-
de kretsar tillhörde det socialt och poli-
tiskt dominerande skiktet i samhället, och 
hade makt och resurser att genomföra en 
normering som tillfredsställde deras upp-
fattning om ett korrekt språkbruk. Språk-
vården kom därför att som utgångspunkt 
ha omsorgen om skriftspråket och ett där-
på baserat bildat uttal. Den moderna 
språksociologin har däremot sina rötter i 
stämningar kring 1900-talets mitt med 



dess starkt uttalade krav på demokratise-
ring, jämlikhet och tolerans, kulturell plu-
ralism, hänsyn till minoriteter, till gles-
bygdens problematik etc. 

Språksociologi 
Syften 
Språksociologin har först och främst sökt 
vidga vårt vetande om det faktiska språk-
bruket hos breda lager av befolkningen. 
Här kan den komplettera sådana äldre be-
skrivningar som varit inriktade på en mer 
eller mindre abstrakt språknorm eller på 
språkbruket hos mera exklusiva kretsar 
av talare och skribenter. Men uppgifterna 
har också gärna valts så att de skall kunna 
leda till någon form av praktisk tillämp-
ning. Speciellt har man sökt beskriva före-
komsten av eventuella språkliga handi-
kapp bland socialt mindre väl lottade. 
Man har också sökt ge en allmän bild av 
hur den språkliga variationen på en gång 
speglar och bidrar till att konservera sam-
hällets sociala struktur. Samtidigt har man 
sökt visa hur en enskild individ också kan 
tillägna sig olika språknormer och växla 
mellan olika språkarter. 

1 varje fall av anslagsansökningar att dö-
ma har det förefallit som om språksociolo-
gin och språkvården haft vissa gemensam-
ma uppgifter och syften: att arbeta för 
språklig jämlikhet och därmed även för 
större social och ekonomisk jämlikhet, 
och att samtidigt arbeta för ett effektivt 
fungerande samhälle, där anledningarna 
till språkliga konflikter undanröjs, vare sig 
dessa är av socialpsykologisk eller rent 
kommunikativ art. Den språkvårdande 
omtanken har otvivelaktigt gett ett slags 
legitimitet åt en stor del av den resurskrä-
vande språksociologiska forskningen. Det 
är uppenbart att språksociologin haft ma-
teriella fördelar av denna samverkan med 
språkvården. Det är också klart att språk-
sociologin med denna inriktning gjort ett 
visst grovarbete åt språkvården, speciellt 
genom att skaffa fram att aktuellt material 

som belyser det faktiska språkbruket in-
om olika socialt definierade grupper - och 
även dessas normer, attityder och värde-
ringar. För språkvården har det varit en 
styrka att kunna åberopa sig på språkso-
ciologins empiriska undersökningar. Nor-
meringsarbetet kan ha ett säkert underlag 
i de detaljerade uppgifterna om det fak-
tiska språkbruket. Inte minst värdefulla är 
naturligtvis de hypoteser om språkets ut-
vecklingsriktningar som kan uppställas på 
basen av jämförelser mellan olika genera-
tioners och socialgruppers språkbruk. 

Metoder 
Men här måste man beakta att språksocio-
login fortfarande kämpar med ett svårlöst 
metodiskt problem just när det gäller 
dessa grundläggande beräkningar: nämli-
gen att bestämma vad en mer eller mindre 
slumpmässigt utvald informant egentligen 
skall anses representera. Det är lätt att 
med hjälp av statistiska årsböcker skaffa 
sig en bild av ett samhälles struktur i olika 
avseenden - ålderspyramider, inkomst-
grupper, fördelningen på olika utbild-
ningsnivåer och inkomstklasser, på gles-
bygd och tätort etc. Men det är vanskliga-
re att precisera var en viss individ hör 
hemma i denna samhällstruktur, och att 
därefter med denna individ som mönster 
göra antaganden om det språkliga beteen-
det i en viss socialt definierad grupp. Dia-
grammen och tabellerna med deras sken-
bara statistiska exakthet kan dölja en un-
derliggande osäkerhet, beroende på att 
språkmaterialet är så mångdimensionellt 
och på att individen är en socialt så svår-
bestämd varelse. Man kan t.ex. komma 
till olika resultat om man lägger huvudvik-
ten vid status eller vid inkomst eller vid 
makt - tre aspekter som inte alltid följs åt. 
Over huvud taget blir vid språksociologis-
ka undersökningar gränsdragningen ett 
mycket svårt problem. Hur skall man 
t.ex. avgränsa olika åldersgrupper? Skall 
man utgå från biologiska kriterier? eller 
från socialhistoriska, t.ex. införandet av 

4 



olika skolformer? eller skall man välja en 
enkel aritmetisk princip? Man kan natur-
ligtvis också fråga sig: vilken roll spelar 
över huvud taget åldern i och för sig för en 
människas språkbruk? 

Man kunde tänka sig att radikalt lösa detta 
indelningsproblem genom att i stället gå 
den andra vägen och fråga sig: vad utmär-
ker socialt den grupp av människor som 
har vissa gemensamma drag i sitt språk-
bruk? Tyvärr leder detta bara till ökade 
svårigheter. Man råkar i samma villrådig-
het som dialektologin som söker efter ett 
tillräckligt stort antal isoglosser för att 
kunna dra en klar skiljelinje mellan olika 
regioners språkbruk. Det visar sig att 
språkbruket är lika flytande i den socialt 
vertikala dimensionen som i den regionalt 
horisontella. 

Detta gör att språksociologin inte alltid 
kan ge så klara och entydiga besked som 
språkvården kunde förvänta sig. Ä andra 
sidan händer det också att språksociologin 
kommer till resultat som inte direkt kan 
användas som argument och material för 
en aktivt bedriven språkvård - alltså en 
språkvård som syftar till att höja folks for-
mella språkliga standard, att förbättra det 
fonologiska-grammatiska instrument som 
fungerar som deras kommunikationsme-
del. Jag vill belysa detta med exempel från 
några projekt som jag har egen erfarenhet 
av. 

Resultat 
En avsikt med projektet Talsyntax (se 
Språkvård 1968 :4) var "att klarlägga vilka 
meningsstrukturer som vållar olika talan-
de speciella svårigheter" - och att sedan 
låta resultaten utgöra "en grund för utar-
betandet av rationella syntaktiska övning-
ar", t.ex. i skolarbetet. Det besvärliga 
med undersökningsresultaten var dock att 
de endast till en del bekräftade de hypote-
ser som uppställts: empiriska undersök-
ningar av det spontana talspråket hos ett 
socialt varierat urval av befolkningen vi- 

sade att alla individer i stort sett talade på 
basen av ett och samma grammatiska re-
gelsystem. Samma uppsättning av syntak-
tiska konstruktioner kunde beläggas hos 
talare av skiftande social bakgrund. Skill-
naderna mellan olika grupper kunde hu-
vudsakligen anges som skillnader i fråga 
om olika konstruktioners frekvens i det 
löpande talet. Dessutom kunde påvisas 
vissa skillnader i utförandet, i förmågan att 
tala flytande utan avbrott och omtagnirig-
ar. Men de direkt felkonstruerade mening-
arnas antal kunde nedbringas till en obe-
tydlighet om man endast tillämpade vissa 
enkla redigeringsregler, som består i att 
man stryker sådana sekvenser som den 
talande själv markerar som kasseringar, 
t.ex. genom ändringar i taltempo och röst-
läge. Med en viss rätt kunde alltså slutrap-
porten tala om "den gemensamma gram-
rnatiken" eller "den klasslösa syntaxen" 
(se Språk och samhälle 3: Social variation 
i talspråkets syntax, 1977). 

Avsikten med ett annat, till Talsyntax an-
knutet projekt blev att belysa förekomsten 
av s.k. halvspråkighet bland den Torne-
daisbefolkning som har finska som mo-
dersmål och hemspråk men svenska som 
skolspråk och så att säga offentligt språk. 
Även här var det alltså fråga om att kart-
lägga brister och föreslå åtgärder. Men 
åter gav i nformanterna språksociologerna 
en läxa. Trots ett stort uppbåd av forskare 
från både Sverige och Finland lyckades 
man inte hitta en enda individ som kunde 
kvalificera sig för epitetet "halvspråkig". 
Vad man fann var pojkar och flickor, män 
och kvinnor i olika åldrar som talade 
finskt högspråk eller nordfinsk dialekt 
(som hemspråk) samt svenskt högspråk 
(lärt i skolan) till utomstående, och det 
med ungefär samma mätvärden som mot-
svarande svenskar i en rent enspråkig 
svensk miljo. Däremot märktes vid lyss-
nartest en tendens hos utomstående att 
socialt klassificera svensktalande torne-
dalingar med särskild hänsyn till graden 

5 



av finsk accent i deras uttal. Bedömningen 
baserade sig alltså mindre på talets mer 
substantiella sidor - den grammatiska for-
men och innehållet - än på vissa ytliga 
drag i uttalet och själva framförandet. 
Tornedalingar hade då också själva vittnat 
om hur de blivit förlöjligade på grund av 
sitt uttal - och hur detta skapat osäkerhet 
vid deras språkkontakter med utomståen-
de. Se vidare Språk och samhälle 2: Språ-
ket i Tornedalen, 1974. 

Den moderna språksociologins forsta 
större forskningsobjekt var USA:s neger-
dialekter. Ett projekt med denna inrikt-
ning finns beskrivet i Språkvård 1968:1. 
Undervisningsväsendet hade upptäckt att 
eleverna i USA:s negergetton hade svårig-
heter i skolan. De blev i stor utsträckning 
kvarsittare och misslyckades med att av-
sluta sin skolgång på avsett sätt. De kunde 
inte uppnå den färdighets- och kunskaps-
nivå som skolan angett som sina basmål. 
Man trodde nu att man funnit en orsak: 
deras dialekt, som ibland beskrevs som ett 
för vita öron obegripligt idiom, ibland 
t.o.m. som ett grammatiskt outvecklat, 
primitivt språk. Om man nu genom för-
bättrade språkpedagogiska metoder lärde 
dem White Standard English (vid sidan av 
Black Vernacular English) skulle neger-
barnen lättare kunna följa med i undervis-
ningen, kunna avsluta sin skolgång på 
normalt sätt och sedan få anständiga jobb i 
samhället. 

Men språksociologerna fann att verklighe-
ten var en annan. Även negerdialekten ha-
de sin logiska grammatiska struktur, och 
var för övrigt inte mera strukturellt avvi-
kande från standardengelskan än att ne-
gerbarn utan svårighet kunde förstå tal på 
White Standard English. Man fann också 
att även negerdialekten var bärare av en 
rik verbal kultur - annorlunda än den vita 
medelklasskulturen men inte mindre vital 
och uttrycksfull. Skolsvårigheterna låg i 
stället klart på det sociala och ekonomiska 
planet, och berodde inte minst på neger- 

skolornas usla materiella standard. Under 
dessa år kom USA:s negrer också till kla-
rare medvetande om sin egen identitet och 
började hävda sin etniska särart med en 
militant häftighet. Negerdialekten blev ett 
påtagligt uttryck för den gemenskap de 
svarta kände i den fortsatta kampen för 
medborgerliga rättigheter. Resultatet blev 
att den svarta kulturen och dess språkliga 
uttryck nu möts med större respekt och 
förståelse än tidigare i det amerikanska 
samhället. Se vidare Barnspråk i klassam-
hälle, 1974. 

Slutsatser 
Hur kan nu sådana resultat och erfarenhe-
ter påverka en språksociologs syn på 
språkvården? Tre saker är kanske värda 
att framhålla - om man nu vågar generali-
sera på basen av de vunna begränsade 
resultaten: 

Det synes som om språksociologin har 
funnit att skillnaderna i språklig kompe-
tens och språkligt utförande i realiteten 
inte är så betydande inom en större språk-
gemenskap, t.ex. bland nu levande svens-
kar som talar ett högspråksbaserat tal-
språk. Man har inte fått fram sådana dra-
matiska ojämnheter som man ville avslö-
ja. Skillnaderna förefaller att ligga huvud-
sakligen på ett ytligt plan, i varje fall om 
man jämför språkbruket hos olika socialt 
definierade grupper (däremot kan natur-
Iigtvis de individuella skillnaderna vara 
ansenliga även inom en och samma 
grupp). 

Det synes också som om skillnaderna 
har en social funktion - de är ett sätt att 
markera samhörighet och avstånd. Ur 
denna synpunkt kan en sociolekt eller en 
dialekt upplevas som ett uttryck för ett 
kollektiv och därigenom skapa en känsla 
av trygghet. Den språkliga variationen 
kan därför inte bedömas ensidigt utifrån 
kommunikativa kriterier. 

Det synes vidare - utifrån språksocio- 



logisk synpunkt - som om man vid språk-
norrneringen tar alltför stor hänsyn till 
eventuella risker för missförstånd och 
kommunikationssvårigheter. Detta kom-
mer för närvarande speciellt till uttryck i 
önskemålen att närma de nordiska riks-
språken till varandra. Önskemålen kan fö-
refalla rimliga, men man måste samtidigt 
beakta att åtgärder i denna riktning också 
kan ha en minussida. De nordiska riks-
språken är historiskt sett baserade på tala-
de folkspråk inom olika delar av Skandi-
navien. En långtgående utjämning på det 
internordiska riksplanet kan därför i stäl-
let skapa nya spänningar i relationen mel-
lan folkspråk och riksspråk. En annan väg 
synes mera naturlig: att öka folks förmåga 
att förstå - eller vilja att förstå - olika 
varianter av nordiskt talspråk. Möjligen är 
denna förmåga redan nu större än vii all-
mänhet är benägna att medge. Över huvud 
taget har vii Norden en unik form för kom-
munikation över nationsgränser, baserad 
på förmågan att förstå. Det synes bara 
logiskt att denna förmåga även tillämpas 
vid mötet mellan olika sociala och regio-
nala varianter inom och över nationsgrän-
serna. Här finns ett viktigt forskningfält - 
att empiriskt pröva den nordiska språkför-
ståelsen på folkspråkens grund. 

Det föränderliga språket 
Men nu vill jag i stället gå över till att 
behandla några andra mer principiella an-
ledningar till idé- och intressekonflikter 
mellan språkvård och språksociologi. Jag 
vill då börja med att anknyta till den syn 
på språkets föränderlighet och sociala va-
riation som framlagts av den amerikanske 
lingvisten Charles-James Bailey. 

Vi kan se ett språks struktur vid en viss 
tidpunkt som resultatet av en rad föränd-
ringar. Dessa kan ha börjat som variabler, 
på det sättet att en yngre form uppträder 
vid sidan av en äldre. Nyheten sprider sig 
sedan i vågor - i ett vågmönster som har 
tre dimensioner: 

En grammatisk-fonologisk dimension. 
Nyheten börjar som en optionell regel i en 
viss position. Om regeln behåller sin vita-
litet kan den successivt bli mer och mer 
generell, och eventuellt till slut bli katego-
risk i alla tänkbara positioner. 

En social dimension. En förändring 
börjar någonstans i den sociala stratifika-
tionen och passerar successivt olika soci-
ala barriärer, definierade efter ålder, soci-
algrupp, region etc. 

En tidsdimension. Det är tidsfaktorn 
som skiljer de språkliga mönster man vid 
en viss tidpunkt finner hos olika sociala 
lager. 

Ett språk befinner sig alltså i ständig ut-
veckling, men alla delar är inte variabla 
vid en och samma tidpunkt. Endast vissa 
drag är variabla - i andra fall har en utjäm-
ning skett. Språkbrukarna har en tendens 
att ge variationen en social innebörd. Va-
rianterna kan t.ex. klassificeras som "fa-
voriserade" resp. "icke-favoriserade". 
Nyheter som införs uppifrån bedöms som 
'favoriserade"; nyheter som börjar ner-

ifrån bedöms som "icke-favoriserade". 
Till slut sker en utjämning, och andra vari-
abler blir bärare av en fortsatt språksocial 
differentiering. 

Variationen är alltså inte i och för sig 
skadlig, och leder inte till språkets upplös-
ning. Under förutsättning att själva språk-
samhället bevarar en viss stabilitet, sker i 
stället ett slags spontan språkreglering 
med utjämnande effekter. Våra dialekter 
ger tydliga exempel på detta. Deras ofta 
enkla och klara fonotaktiska och morfe-
matiska system kan bilda slående kontras-
ter till riksspråkets komplicerade struktu-
rer, vilka är resultatet av pietetsfullt beva-
rade avlagringar och kompromisser från 
olika tider. 

Spontan utveckling 
Ett gott exempel på spontan språkutveck-
ung i en social kontext - och en god illust- 

7 



ration till Baileys språksyn - finner man 
i Lars Brinks och Jörn Lunds beundrans-
värda arbete "Dansk Rigsmål". Här be-
skrivs på basen av en minutiös genomgång 
av ett omfattande material dansk ljudut-
veckling sedan 1840 med speciell hänsyn 
till sociolekterna i Köpenhamn. Huvudre-
sultaten kan sammanfattas på följande 
sätt: 

Omkring 1800 splittrades det köpenhamns-
ka talspråket i två varianter, två socio-
lekter. Dessa hölls klart isär under hela 
1800-talet, ehuru det med tiden skedde 
förändringar i fråga om uppsättningen av 
de drag som konstituerade skillnaden. Se-
dan 1900 har det varit en tendens till sam-
manfall mellan de båda sociolekterna, på 
det sättet att "lågspråkliga" och "hög-
språkliga" former oftare blandas hos en 
och samma talare. Brink och Lund före-
slår en god förklaring till denna utveck-
ling: just under perioden 1900-1920 blev 
det vanligt att folk som talade överklass-
sociolekten lät sina barn gå i kommunala 
folkskolor. Under 1900-talet har denna 
köpenhamnsdialekt spritts ut över landet, 
den har därigenom förlorat sin specifika 
lokala karaktär, och ett danskt riksspråk 
har skapats. Detta riksspråk tycks ha ut-
vecklats genom en serie av spontana ljud-
övergångar, medan språkplanering i 
ortoepisk riktning resp. inflytande från 
skriften inte tycks ha spelat någon större 
roll. De fonologiska skillnaderna mellan ett 
högspråkligt och ett lågspråkligt uttal var 
mindre vid 1900-talets mitt än vid dess 
början. Det ser också ut som om skillna-
derna förlorat mycket av sin tidigare soci-
ala innebörd. 

Brink och Lund ger ett vackert exempel på 
hur ett riksspråk kan utvecklas organiskt 
utan större sociala konflikter och utan 
påverkan från - ofta motstridiga - språk-
vårdande ingrepp. En språksociolog mås-
te applådera denna smidiga utveckling, 
styrd av spontana krafter i folket. 

Normering 

En stark konstrast till detta är normering-
en av det finlandssvenska högspråksutta-
let, som ända intill senaste tid varit målet 
för den finlandssvenska skolans uttalsun-
dervisning. Avgörande var här de regler 
som lektor Hugo Bergroth formulerade c. 
1920, och som i stort sett kodifierade utta-
let hos Helsingfors' bildade svenska över-
klass, men som brännmärkte drag som in-
gick i den finlandssvenska majoritetens 
finsk- och dialektpåverkade uttalsmöns-
ter. Bergroth formulerade en språknorm 
som alla måste acceptera men som bara 
ett fåtal kunde praktiskt behärska. Trots 
alla ansträngningar framväxte inte ur den-
na språkreglering ett enhetligt finlands-
svenskt uttal utan den regionala och soci-
ala variationen levde vidare. Normen var 
för exklusiv, utformad utan hänsyn till 
språksociologiska realiteter. 

Fallet Bergroth kan ge anledning till ytter-
ligare några reflexioner. Språkvården kan 
aldrig åstadkomma en total slutgiltig 
reglering av språkbruket. Den kan kom-
mentera de variabler som för tillfället är 
aktuella, prioritera en variant framför en 
annan - men inte hindra att framtidens 
prioritering blir en annan, eller att nya 
problem, nya variabler uppstår. En orsak 
till att språkvårdande ingrepp ofta måste 
revideras ligger i språkvårdens tendens att 
vara partisk i sin prioritering av variant-
former, att finna argument som motiverar 
att man väljer former och uttryck med hög 
frekvens på den övre delen av den sociala 
skalan. Genom en socialt partisk priorite-
ring kan språkvården bli ett instrument för 
social kontroll och styrning. Man privile-
gierar ytterligare de samhällsgrupper vilka 
som hemspråk har en variant som ligger 
nära det officiellt normerade språket. Men 
man skapar handikapp för de grupper som 
kommer från en avvikande språkmiljö. Ju 
hårdare den språkliga normeringen sker 
till den bildade klassens favör, desto svå-
rare gör man för andra samhällsgrupper 

8 



att tillägna sig det språk som bedöms som 
ett villkor för socialt avancemang, och 
desto mer känner dessa sig språkligt och 
socialt osäkra. 

Härmed vill jag också påtala en annan en-
sidighet hos språkvården, nämligen inrikt-
ningen på en viss variant, en viss språkart, 
det normerade högspråket, den variant för 
vilken man i skolundervisningen har re-
serverat den missvisande benämningen 
'modersmålet". Borde inte även andra 

varianter vårdas? 

Språkvård som miljövård 
Jag har ibland lust att se språkvården som 
en form av miljövård. 1 miljövården ingår 
nu tanken på att tillvarata resurserna, att 
bevara den naturliga miljön som ett villkor 
för fortsatta livsbetingelser. Kunde man 
inte försöka se även språkvårdens uppgif-
ter i detta perspektiv? Låt mig först peka 
på några näraliggande uppgifter. 

Den språkliga variationen skapar en del 
onödig irritation i samhället. Situationen 
ser bättre ut nu än för några år sedan. 
Språknämnder, skolväsen och massmedia 
har lättat på kraven på t.ex. normering av 
uttalet. Vi har också vant oss vid att lyss-
na till regionalt färgat språk, t.ex. genom 
lokalradions förmedling. Men en del för-
domar lever ännu kvar. Ur demokratisk 
synpunkt är det angeläget att arbeta för 
ökad respekt för socialt och regionalt vari-
erade särspråk. Det gäller att skapa större 
tolerans i det språkliga umgänget mellan 
människor, och att därigenom öka männi-
skors förtroende för sina egna språkliga 
resurser. På detta sätt kan man motverka 
den beklagliga mentalitet som kommer till 
uttryck i ett påstående från Vasa i Finland 
att "personalchefen inte vill anställa folk 
som talar dialekt". 

För det andra gäller det att öka männi-
skors beredskap att förstå olika varianter 
som talas inom det svenska och nordiska 
språkområdet. Dialekternas utplånande 

kan innebära att vi förlorar vissa mjuka 
övergångar mellan de nordiska språken. 
För en finlandssvensk innebär i varje fall 
kunskap om t.ex. österbottnisk eller öst-
nyländsk dialekt en tillgång när det gäller 
att förstå olika varianter av talad norska. 
Ett exempel på hur skolundervisningen 
kan beakta detta ger det nya förslaget till 
läroplan för det finlandssvenska gymna-
siets undervisning i modersmålet. Här an-
befalles att en finlandssvensk dialekt stu-
deras som exempel på språkets variation. 
Syftet är att öka de högspråkstalande ele-
vernas förmåga att förstå tal på dialekt, 
men också att genom språkanalyser öka 
de dialekttalandes eget medvetande om 
sin dialekts egenartade men regelbundna 
struktur. 

För det tredje gäller det att verka för att 
lokalspråken också blir bärare av en le-
vande kultur. Det lokala språket är något 
som kan binda en människa till hembyg-
den. Kan en förstående språkvård bidra 
till att folk stannar kvar i sin hembygd? att 
vi fortsätter att någorlunda jämnt befolka 
och utnyttja vår del av jordytan? att vi 
förhindrar att landsändar läggs ner och att 
folk samlas till improduktiva sysslor i tät-
orterna? Det är i och för sig motiverat att 
den språksociologiska forskningen bely-
ser de språkliga konsekvenserna av mobi-
liteten och urbaniseringen som ju i beklag-
ligt hög grad präglar vårt moderna samhäl-
le. Men borde man inte också undersöka 
hur språket fungerar bland dem som blir 
kvar? i de isolerade men stabila bygder 
där dialekten fortfarande är det levande 
talspråket? Hur effektivt är detta lokala 
talspråk som dagligt kommunikationsme-
del? Vilken betydelse har det för samman-
hållningen? som trivselfaktor? Hur sköter 
språkgruppen sina kontakter utåt? Vilket 
behov har man av ökade språkliga resur-
ser? Vilka skulle följderna bli av en "för-
svenskning"? 

Under en resa i somras genom hela svens-
ka Finland fick jag starka intryck av den 
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roll som diktning på folkspråket kan spela 
för en bygds kulturella medvetande. De få 
finlandssvenska författare som vågat an-
vända dialekten som litterärt uttrycksme-
del har en tacksam och hängiven krets av 
läsare tvärs ner genom generationerna. 1 
Sverige har nyligen Birger Normans dik-
ter på ångermanländsk dialekt fått ett lik-
nande gensvar. Människor känner här 
igen inte bara sin egen miljö utan också 
sitt eget sätt att tänka och tala. Vid ett 
möte med österbottniska författare kom 
jag underfund med en orsak till att dialek-
ten så pass litet utnyttjas som diktens 
språk: man är helt enkelt osäker på hur en 
viss dialekt egentligen skall återges i 
skrift, med de ortografiska hjälpmedel 
som står till buds. Här finns alltså en upp-
gift för den tillämpade dialektologin. 
Framför allt borde man dock stödja och 
uppmuntra den lokala diktning som visar 
att dialekten inte behöver vara ett redskap 
för billig bondkomik - utan ett uttryck för 
djupa mänskliga erfarenheter, och också 
ett sätt att föra klassikerna närmare män-
niskorna. Många har nu säkert hört talas 
om hur man kan framföra Hamlets mono-
log på närpesisk blankvers. 

Ett framtidsperspektiv 
En aktuell uppgift för språkvården - i ut-
vidgad bemärkelse - skulle alltså vara att 
verka för den lokala språkkultur som fort-
farande har en funktion i olika bygder. 
Kanske kan ett sådant arbete även ha ett 
värde på längre sikt. 

Vi tillhör en generation som bara inom 
loppet av något årtionde har kastats mel-
lan tron på mänsklighetens obegränsade 
resurser och insikten om att tillgångarna 
håller på att ta slut. Så länge framtidsmå-
let var ett teknokratiskt styrt överflöds-
samhälle - så länge kunde man hysa ett 
slags uppfattning om idealsamhället som 
en bikupa med effektivt arbetande och 
samarbetande standardiserade enheter. 
Men prognoserna är nu snarare sådana att 

man som en positiv möjlighet ser åter-
gången till ett agrart samhälle, där en viss 
enkel teknologi fortfarande kan tillämpas, 
där vårt århundrades sociala och humana 
grundinställning kan bevaras, men där eko-
logiska grundprinciper strängt måste ef-
terlevas för att bevara den osäkra balan-
sen. Det är beklagligt att praktiska åtgär-
der i denna riktning numera gärna viftas 
bort med en generad hänvisning till "grö-
na vågen" - alltså uppfattas som försena-
de reaktioner från en snabbt övergiven 
moderörelse med politisk accent. 1 stället 
borde samhällets olika organ snabbt inrik-
ta sig på att förbereda och skapa betingel-
ser för ett alternativt samhälle. 

År 1972 publicerade den engelska tidskrif-
ten The Ecologist sin pamfiett "A Blue-
print for Survival", en skrift som med sitt 
enkla och direkta budskap framstår som 
lika angelägen i dag som då. Ingenting har 
hänt som kan upphäva dess varningar för 
en hastigt kommande ekologisk katastrof. 
Utvecklingen visar snarare att stora delar 
av jordklotet redan är långt inne i detta 
"framtida" kaos. De engelska ekologerna 
ser ett nytt socialt system som ett av med-
len att hejda utvecklingen. Framför allt 
måste människorna lära sig att känna stör-
re solidaritet med varandra och större 
hänsyn till den del av jordklotets resurser 
som de får sin näring från - men även är 
satta att vårda och förvalta. Människorna 
kan känna större ansvar för den helhet de 
ingår i, om denna helhet får mänskligare 
och begripligare proportioner, om indivi-
den kan frigöras från sin känsla av anony-
mitet och maktlöshet inför samhällsut-
vecklingen. En räddning kan ligga i en 
konsekvent återgång till att utveckla mik-
rosamhällen, byalag, bygdegemenskaper, 
som förfogar över det materiella och kul-
turella kunnande som är nödvändigt för 
att livsviktiga funktioner skall kunna upp-
rätthållas. Självfallet kan dessa bygdege-
menskaper på ett högre plan vara anslutna 
till mera omfattande samhällsbildningar, 
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för bevarande av fred och säkerhet. Men 
allt måste byggas upp nerifrån - av små 
grupper av människor i nära kontakt och i 
samverkan med varandra. 

Det borde vara angeläget att redan nu ut-
arbeta och utpröva modeller för olika 
samhällsalternativ som hastigt kan bli ak-
tuella i en nödsituation. Man borde arbeta 
för att göra övergången så smidig som 
möjligt. Man borde t.ex. koncentrera un-
dervisningen till sådana kunskaper och 
färdigheter som blir absolut oundgängliga 
om samhällen av den nya typen skall fun-
gera. Det kan här bli fråga om ökad sats-
ning på vissa typer av enklare teknologi, 
anpassade efter resursfattiga betingelser, 
på kännedom om återanvändningens möj-
ligheter, om hygien och ekologi, om sam-
levnadskunskap, men även ökat utrym-
me för humaniora, för möjligheterna att 
bevara och utveckla det andliga kulturar-
vet. Man kan räkna med att i det nya 
samhället - hur detta nu än utformas - blir 
individerna och grupperna främst hänvi-
sade till vad de själva kan producera, även 
på kulturlivets område. Det torde t.ex. in-
te vara realistiskt att räkna med massme-
dia i form av dagliga tidningar och teve i 
detta sparsamhetens samhälle. 

Vad kan nu språkvård och språksociologi 
göra i detta perspektiv? 

Den engelska pamfietten ser som önskvärt 
att det klassiska stats- och nationssyste-
met upplöses och att det skapas mjukare 
övergångar mellan olika lokalt boende och 
arbetande grupper. ("We emphasize that 

our goal should be to create cominunity 

feeling and global awareness, rather than 
that dangerous and sterile compromise 
which is nationalism", a.a.s. 53). En så-
dan utveckling får oöverskådliga konse-
kvenser för språket. Ett riksspråk kan inte 
tänkas existera utan någon form av natio-
nell gränsdragning. Däremot kan olika 
bygdeenheter komma att utveckla sina 
särspråk, ungefär som skedde i Norden 
under medeltiden. Kommunikationerna 
mellan olika grupper behöver inte brytas 
därigenom. Även under medeltiden kunde 
folk från olika delar av Norden samtala 
med varandra - före uppkomsten av de 
nationella normspråken. Åtgärder kan 
även vidtas som säkrar kommunikationen 
på ett högre, kontinentalt eller globalt, 
plan. Jämför t.ex. latinets roll i det medel-
tida Europa. 

Utveckla särspråk - men även bevara. 
Här finns angelägna uppgifter redan för 
vara dagars språkplanering. En sådan 
uppgift är just att stödja och bevara den 
språkliga särkultur som fortfarande lever, 
även i nordiska bygder. En annan är att 
studera de sociala mönster som känne-
tecknar en sådan miljö. Häri ingår studiet 
av folkmålen som uttryck för en bygds 
egenart, en språkform som är anpassad 
efter traktens traditioner och livsstil. Slut-
ligen måste vi också själva göra oss för-
trogna med detta sätt att leva och tala, så 
att vi vänjer oss vid tanken på övergången 
till nya livsformer. Så skapas kanske för-
utsättningar för att det stora återtåget 
skall kunna genomföras i någorlunda god 
ordning. 



Bertil Molde 	Ingen av de som? 
Sedan länge förekommer det i olika arter av svenskt skrift-
språk att pronomenformen de används i stället för dem (enligt 
skoigrammatikens regler) när pronomenet står som objekt 
eller efter preposition, t.ex. ingen av de som var sjuka. Denna 
företeelse, med paralleller i danskan och norskan, diskuteras 
här av chefen för Språknämndens sekretariat, professor 
Bertil Molde. Uppsatsen har tidigare under 1980 publicerats i 
"Ord och struktur. Studier i nyare svenska tillägnade Gun 
Widmark den 31juli 1980" (även publicerad i Nysvenska 
studier, årg. 59-60, 1979-80). 

Erik Wellanders bedömning 
1 första upplagan (1939:252) av Riktig 
svenska skriver Erik Wellander: 

1 skrift får det determinativa den i plu-
ralis ofta formen de i stället för dem, 
beroende främst på oriktig transpone-
ring av talspråkets dom. Den omstän-
digheten, att detta fel är vanligt, inne-
bär emellertid intet skäl att godtaga det: 
Han har befallt  officerarna, även de av 
tysk nationalitet, att begagna tjeckiska 
språket (skriv dem). [...] De klimatiska 
förhållandena skilja sig föga från de i 
Sahara (skriv dem). [ ... ] Nu skrev Bal-
zac de av sina stora romaner, som äro 
honom värdiga (skriv dem.) Samhället 
straffar de som bryter mot lagen (skriv 
dem). Bland de som bragte jubilaren 
sin hyllning märktes ... (skriv dem). 

1 fjärde upplagan (1973:120) ändrade Wel-
lander framställningen på denna punkt 
mycket starkt: 

Inom den yngre generationen som i sitt 
tal använder dom i alla funktioner står 
många handfallna inför uppgiften att 
transponera detta dom till vårdat 
skriftspråk. Några typiska belägg ur 
modern sakprosa: Kostnaderna be-
höver man inte bekymra sig om, de be-
talar samhället. Jag föredrar skivorna, 
de kan man stänga av. En av de som 

var med på den tiden. Detta medför 
faror för de som drabbas. Ordföranden 
hörde till de som ville ta avstånd. 

Wellander fortsätter därefter med exempel 
på bruk av dem i stället för ett väntat (och 
enligt skolgrammatiken självklart) de. 
Därefter avslutas framställningen med föl-
jande stycke, som visserligen skulle kun-
na tolkas som hänförande sig enbart till 
det närmast föregående (det om dem i st.f. 
de), men som torde böra tolkas som en 
generell kommentar till också de fall där 
Wellander anser att de borde ersättas med 
dem: 

Slik transponering till skriftspråk av 
talspråkets dom blir nu allt vanligare. 
Det kan sättas i fråga om icke i dylika 
fall talspråkets dom är att föredra även i 
sakprosa. 

Detta uttalande väckte en viss förundran 
när fjärde upplagan av Riktig svenska kom 
ut (se t.ex. Westman, 1973). 1 andra sam-
manhang (särskilt i en rad språkspalter i 
Svenska Dagbladet) hade Wellander näm-
ligen uttryckt sig starkt negativt mot bru-
ket av dom i normalt skriftspråk. 

Av citaten ovan från de två huvuduppla-
gorna av Riktig svenska kan det se ut som 
om Wellander var av den åsikten att de i 
stället för det dem som äldre grammatiker 
krävde väsentligen berodde på oriktig 
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transponering av talspråksformen dom. 
Det framgår emellertid av åtskilliga av 
hans språkspalter i Svenska Dagbladet att 
han egentligen hade en betydligt mera ny-
anserad syn på detta problem än vad utta-
landena i olika upplagor av Riktig svenska 
kan ge intryck av. Några exempel: 

En abiturient som skriver: jag tänker 
på de som .... får av en insiktsfull kria-
rättare felet markerat i marginalen, 
men felet räknas honom ej alltför tungt 
till last, eftersom detta de som numera är 
så vanligt, särskilt i de tidningar han 
läser. Detta beror bl.a. på att de som av 
många fattas som en enhet, men främst 
på oriktig transponering av talspråkets 
dom som. Det är en utveckling som är 
väl värd att studera men alltför vidlyftig 
att här klargöra. (SvD 22.1.62) 

Det gäller om vårt pronomen som 
objekt eller styrt av preposition är 
självständigt, eller förenat med ett "un-
derförstått" substantiv. Står det själv-
ständigt så är saken klar: Han såg inga 
andra än dem som satt i bilen. Står det 
åter framför ett "underförstått" sub-
stantiv så är saken tvivelaktig, men nu-
mera heter det allt oftare: Han såg inga 
andra gossar än de (gossar) som satt i 
bilen. 

För grammatiker av äldre skola tedde 
sig denna konstruktion utan vidare som 
ett fel. Den utmärkte iakttagaren J. E. 
Hylén anmärker i Språk och Stil (1906, 
s. 89) på Anna Wahlenbergs "slarv med 
detta pronomen", och i samma tidskrift 
(1911,s. 192) anför han "några fall, där 
determinativpronominet den är oböjt, 
fastän det skulle böjas": Kants åsikter i 
statsläran sammanfalla tämligen nära 
med de (åsikter), som framgå ur upp-
lysningens grundsatser. 

Numera är denna konstruktion så 
vanlig, även i vårdat skriftspråk, att den 
icke längre kan betecknas som felaktig: 
Observera att häftade exemplar av 
egen katalogdel utöver de (exemplar)  

som tu/ställs Er enligt ovan ej kan be-
ställas på detta kort. [ ... ] 
Sporadiskt visa sig exempel även långt 

tidigare: Under så lyckliga auspicier 
som de (auspicier), hvaraf saken hittills 
gynnats, skola säkert icke personer 
hvilka vilja ställa sig i spetsen ... (Post-
och Inrikes Tid. 25.6.1858). 

Beläggen äro emellertid svårbedöm-
da. Komplikationerna äro många och 
olikartade. Nu för tiden måste man räk-
na med allt fler skribenter som i tal bru-
ka dom för både de och dem och som ta 
miste vid transponering till skriftspråk: 
Det är väl ingen konst att fråga de som 
fanns i mördarens omgivning.[...] 
(SvD 12.4.65) 

Även i de här citerade språkspalterna till-
mäter Wellander talspråksformen dom 
stor vikt för bruket av de i stället för dem 
(enligt skolgrammatikens krav). 1 det sista 
citerade stycket uttrycks saken på ett bå-
de intressant och egendomligt sätt, när 
Wellander säger att man "Nu för tiden" 
måste räkna med svårigheter att transpo-
nera dom. Denna formulering kan tyda på 
att Wellander anser att saken kan ha för-
hållit sig på annat sätt tidigare. Detta före-
faller högst sannolikt. Men skulle de 
språkliga förhållanden - vid sidan av tal-
språksformen dom - som tidigare skapade 
förutsättningar för bruk av de i stf, dem 
inte längre existera "nu för tiden"? Så 
kan Wellander inte rimligtvis ha menat. 
Men det är viktigt att observera att Wel-
lander tycks förutsätta att det finns andra 
viktiga orsaker än eventuella besvär med 
formen dom. Det säger han också i den 
första av de båda här citerade språkspal-
tema: "Detta beror bl.a. på att de som av 
många fattas som en enhet". Wellander 
har naturligtvis också varit klar över att de 
som i stf. "väntat" dem som också före-
kommer i skrift, och det sedan länge, hos 
författare som med all sannolikhet inte an-
vände dom som subjektsform. 1 den upp-
sats av J. E. Hylén som Wellander citerar 
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(Språk och Stil 1911, s. 193) anförs t.ex. 
följande mening från skånskan Victoria 
Benediktsson: i'tled hälsningar till alla de, 

som intressera sig för mig. 1 SAOB:s arti-
kel DEN (se särskilt anmärkningarna sp. 
D 731) anförs åtskilliga fall av liknande 
art, t.ex. Så tektes gudhi medh dåraktu-
gha predican frälsa the som trOO (1. Kor. 

1:21, NT 1526), The män i Sichem 
röffuadhepå wäghenom alla the som foro 
ther fram (Dom. 9:25, Bib. 1541). Förete-
elsen är alltså gammal och väl styrkt från 
olika typer av litteratur. Den är heller inte 
okänd i talspråk - inte sällan kan man 
(t.ex. i radio och tv) höra sådana svenskar 
(och finlandssvenskar) som undviker, el-
ler inte har, dom som subjektsform säga 
t.ex. Ingen av di som är här. 

Åkermaims och Thorells 
bedömningar 
Av andra moderna språkmän som har ytt-
rat sig i frågan de : dem skall jag här näm-
na endast Åke Åkermalm och Olof Tho-
rell. 1 Modern svenska skriver Åker-
malm (1966:178 f.): 

Rätt vanligt är att det determinativa 
pronomenet de framför relativ sats har 
formen de, ej dem, trots att det styrs av 
preposition. Förklaringarna därtill kan 
vara flera: en är kanske osäkerheten 
när det gäller att i skrift återge talsprå-
kets dom, en annan (som troligen är den 
väsentligaste) är att determinativet och 
relativsatsen känns som en enhet, en 
komplex. [ ... ] 

Vad som avses här är en samman-
komst mellan de som arbetar på fältet 
(skriv "mellan dem") 

En av de som blev omhändertagna av 
polisen var den protestantiske kaplanen 
(skriv "av dem") 

Korrekt är formen de i följande fall 
där substantiv suppleras; självklart vo-
re också formen dem här riktig: 

Han hade lämnat signalement på kid-
napparna som väl stämmer överens 

med de som flickan själv lämnat (Jäm-
för "med de signalement".) 

Men bättre är att lyfta över något av 
anfallstyngden på andra skuldror än de 
som innehas av Backman och Lill-Gar-
vis (Jämför "på de skuldror".) 

1 Svensk grammatik (815) behandlar Olof 
Thorell växlingen mellan de och dem som 
korrelat till relativ satser inledda med som. 
Han gör följande generella uttalande: 

(a) Han såg inga andra pojkar än de 
(pojkar) som satt i bilen. - (b) Han såg 
inga andra än dem som satt i bilen. 
När pluralis av pronomenet den funge-
rar självständigt med determinativ syft-
ning som objekt eller styrt av preposi-
tion, används som regel subjektsformen 
de, om ett substantiv lätt underförstås 
(a), och objektsformen dem, om något 
substantiv inte kan underförstås (b). 

Thorell tillägger därefter med mindre stil 
(här inte återgiven): 

Jag ska nu ropa upp de som har anteck-
nat sig på lista. Bland de som infunnit 
sig fanns många unga människor. - Det 
är svårt att analysera andra texter än 
dem som är avfattade på ens moders mål 

Ibland används de, trots att inget sub-
stantiv kan underförstås, och dem, 
trots att ett substantiv kan underför-
stås. 1 det förra fallet föreligger troligen 
attraktion till relativpronomenet som 
står som subjekt. 

Det är intressant att se skillnaderna i de 
bedömningar av fallet de: dem som som 
görs i de tre viktigaste handböckerna i 
modern svenska. Wellander anger svårig-
heten att transponera talspråkets dom 
som huvudorsak till det "oriktiga" bruket 
av de. Åkermalm tar också upp denna för-
klaringsmöjlighet, men han anser att det 
förhållandet att determinativet och rela-
tivsatsen känns som en enhet "troligen är 
den väsentligaste" orsaken. Thorell går 
ännu ett steg längre. Han nämner inte ens 
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talspråksformen dom, utan säger bara att 
det "föreligger troligen en attraktion till 
relativpronomenet som står som sub-
jekt". Det ärf.ö. intressant att Thorell (till 
skillnad från Wellander och Åkermalm) 
klart pekar på att de i st.f. "väntat" dem 
förekommer särskilt när som är subjekt i 
relativsatsen. Men inte heller formulering-
ar av typen Han såg ingen av de som han 
ville tröffa är ovanliga, t.ex. i tidnings-
språk. Det tycks dock som om benägenhe-
ten att använda de är mindre stark i såda-
na fall. (På denna punkt skulle en speci-
alundersökning vara värdefull.) 

Också i ett annat avseende är det intres-
santa skillnader i de tre handboksförfat-
tarnas bedömningar. Wellander nämner i 
Riktig svenska inte alls det speciella fall då 
det står de som i objektsställning eller ef-
ter preposition och då man kan tänka sig 
ett substantiv underförstått efter de. Detta 
fall har han dock diskuterat i olika språk-
spalter i Svenska Dagbladet, särskilt i den 
från 12.4.65 som citeras ovan. Wellander 
konstaterar ju där att "grammatiker av 
äldre skola" utan vidare betraktade de 
som oriktigt också i sådana fall, men hans 
egen bedömning är att man inte längre kan 
beteckna konstruktionen som felaktig. 

Åkermalm bedömer i detta fall konstruk-
tionen med de som korrekt, men tillägger 
"självklart vore också formen dem här 
riktig". Thorell går också här ett steg 
längre. Han säger att man "som regel" 
använder de, om ett substantiv lätt kan 
underförstås, men i sitt kommenterande 
tillägg konstaterar han att dem ibland an-
vänds trots att ett substantiv kan under-
förstås. Anledningen till att dem också an-
vänds i detta fall nämner han emellertid 
inte. 

Det är alldeles påtagligt att det under 
1900-talet hos grammatiker och språkvår-
dare har skett en förändring i fråga om 
bedömningen av de i st.f. dem som. Att 
"äldre grammatiker", som Wellander 

också antyder, bedömde saken både enk-
lare och strängare är ju välbekant, och 
det finns ingen anledning att här ge 
exempel på det. Man kan emellertid 
undra över varför bedömningarna av den 
här konstruktionstypen har förändrats, i 
stort sett under efterkrigstiden. En möjlig-
het är naturligtvis att de (för "väntat" 
dem) har blivit allt vanligare, med andra 
ord att språkvårdare och grammatiker har 
känt sig föranlåtna att låta sin bedöm-
ning mildras därför att de har insett att det 
inte går att hur länge som helst kämpa 
emot ett utbrett och fungerande språk-
bruk. Det är sannolikt att detta är den 
rätta förklaringen. Huruvida konstruktio-
nen med de som verkligen har fått ökad 
frekvens under de senaste decennierna, är 
svårt att utan tillgång till ett mycket om-
fattande språkprovsmaterial uttala sig om 
med rimlig grad av säkerhet. Så mycket 
kan väl i alla fall sägas att det är en ut-
bredd uppfattning att det har skett en 
stark ökning i vanlig sakprosa (t.ex. i tid-
ningsspråk) - och jag vill gärna erkänna 
att jag själv har den uppfattningen. 

Danskan 
Nu ärju den här konstruktionstypen inte 
enbart svensk, utan den förekommer 
också i danskan och norskan. Ett belysan-
de material för danskans vidkommande 
finns i Dansk Sprogmevns årsberättelser. 
1 årsberättelsen för 1963/64 (s. 37) redovi-
sas två muntliga frågor till den danska 
språknämnden och de svar som har getts 
(det var f.ö. under den period då Paul 
Diderichsen var ordförande i Dansk 
Sprognvn): 

Vi må beklage de/dem der ikke kunne 
va're med? - Dem er det korrekte og bØr 
foretrkkes, men de bruges ofte, isr 
foran relativsetninger hvor de(m) md-
holdsmessigt svarer til grundleddet i 
relativ stningen. 

Sammen med de/dem af vennerne 
der boede i ncerheden? —Som i det fore- 
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gående tilftelde må det anses for mest 
korrekt at lade stedordet rette sig efter 
den stilling det har i den overordnede 
stning (med dem), men da de af ven-
nerne for moderne sprogbevidsthed 
står nr en attributivforbindelse (de 
venner) J. Aage Hansen: Vort vanske-
lige sprog, s. 84), kan de her bedre for-

svares. 

Också i den danska språknämndens be-
dömning har det skett en förändring. 1 års-
berättelsen för 1969/70 (s. 24) diskuteras 
ett fall av samma typ som det första från 
årsberättelsen 1963 /64: 

SpØrgsmål: Jeg synes at man oftere og 
oftere er ude for att de bliver brugt i 
stedet for dem i stninger som man 
tra?ffer en beslutning hen over hovedet 
på dem som den i sidste instans angår. 
Kan nvnet sige god for denne brug av 
de? Og hvad skyldes den? 

Svar: Da forholdsordet på her styrer 
det ord som fØlger umiddelbart efter, 
skal man efter traditionel grammatik 
skrive dem, og det kan vi tilråde. 
JevnfØr at ingen vii vare i tvivl om at 

man kun kan bruge dem hvis der ikke 
kommer en henfØrende stning bagef-
ter: Tt4an trwffer en beslutning hen over 
hovedetpå dem. 

Når det er ret almindeligt at bruge 
de i stedet for dem i sådanne tilfelde, 
skyldes det sikkert en overforsigtighed, 
idet mange er så bange for at komme tu 
at bruge afhengighedsfald hvor gram-
matikken krever mevnefald, at de også 
bruger navnefald hvor man efter tradi-
tionel grammatik skal bruge afhngig-
hedsfald. Baggrunden er at det regnes 
for vulgrt - eller for barnesprog - at 
bruge dem (og mig, dig, ha,n osv.) 
som grundled (subjekt). if. fra (isr 
mindre) bØrns tale: Mig og min store-
bror skal i Tivoli 

1 detta svar från 1969/70 har man tappat 
bort en synpunkt som fanns med i svaret i 

årsberättelsen 1963/64, nämligen att de 
används särskilt före relativsatser där 
'de(m) inholdsmessigt svarer til grund-

leddet i relativ stningen" - detta kan om 
man så vill tolkas som ett sätt att uttrycka 
tanken att "de som" uppfattas som en fast 
enhet. 1 stället har man tillgripit en ny 
förklaring, den om bruket av objektsform 
av personliga pronomen i subjektsställ-
ning. Med hänsyn till användningen av de 
som i svenskan och norskan (se nedan) är 
denna förklaring av konstruktionens upp-
komst i danskan sannolikt oriktig. 

1 årsberättelsen 1974/75 (s. 27 f.) tar 
Dansk Sprognavn på nytt upp den kon-
struktion som behandlades i det andra av 
de båda ovan citerade svaren från årsbe-
rättelsen 1963/64: 

SpØrgsmål: Skal det hedde offentlig fo-
restilling for de af kommunens beboere 
der ikke har adgang til selve festen eller 
offentlig forestilling for dem af kommu-
nens beboere ...? 

Svar: 1 forbinde1senJr de af kommu-
nens beboere er pronomenet (stedor-
det) de brugt substantivisk (navne-
agtigt) i modsetning til en forbindelse 
som de beboere i kommunen, hvor det 

står adjektivisk (tillgsagtigt). Når pro-
nomenet bruges adjektivisk, bØjes  det 
ikke, men når det står substantivisk, 
kan det enten få formen de eller formen 
dem. 

Normalt bruger man formen den når 
pronomenet er styret af en prposition 
(et forholdsord), og man skulle derfor i 
det eksempel De har forelagt os, vente 
et dem efter prpositionenfor. 

Brugen af de i stedet for dem omtales 
da også hos de fleste grammatikere som 
en afvigelse fra hovedreglen. De fleste 
af dem nØjes dog med at registrere - 
med ingen eller behersket afstandtagen 
- at der er en tendens til att bruge de i 
stedet for dem når der, som i Deres 
eksempel, kommer en prpositionsfor-
bindelse med af (eller blandt) og en re- 
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lativsetning (henfØrende satning) efter 
pronomenet. 

En direkte stillingtagen til fordel for 
brugen af de finder man hos Aage Han-
sen i hans bog Vort vanskelige sprog 
(1961), s. 84-85 (12. udg. (1965), s. 108- 
109). Han nxvner at der er en rneget 
strk tendens til at bruge de i sådanne 
tilflde, og han fØjer tu: "Af de fleste 
fØles dem nu som noget kunstlet og som 
udtryk for en ti1strebt grammatisk 
korrekthed snarere end en naturlig ud-
tryksmåde". 

Dansk Sprognvn har behandlet 
konstruktionen i sin årsberetning for 
1963/64, s. 37. Det er her oplyst at dem 

er mest korrekt, men at de kan forsva-
res, 1 hvert fald bedre i konstruktioner 
hvor pronomenet efterfØlges af prpo-
sitionsforbindelse + relativsetning, end 
hvor relativstningen kommer lige bag 
efter pronomenet, dvs, en forestilling 

for de af kommunens beboere der 

kan bedre forsvares end en forestilling 

for de der 
Motiveringen for både Aage Hansens 

og Sprogmevnets holdning er at konst- 
ruktioner af typen de af kommunens 

beboere for en moderne sprogbevidst-
hed er mert beslmgtede med attributiv-
forbindelser som de beboere ( i kommu-

nen). 
Konklusionen må blive at det er al-

mindeligt og forsvarligt at bruge sub- 
jektsformen de i konstruktioner somfo- 
restilling for de af kommunens beboere 

der ikke har adgang iii selve festen, 
men dette berettiger absolut ikke til at 
betragte brugen af objektformen dem 

som feji, da denne sidste praksis endnu 
for mange mennesker er den naturlige. 

Fall av denna sista typ tas inte upp av vare 
sig Åkermalm eller Thorell, men Wellan-
der har i första upplagan av Riktig svenska 

(1939:253) ett exempel av samma art: Nu 

skrev Balzac de av sina stora romaner 

som äro honom värdiga (skriv dem). Wel- 

lander bedömer alltså de som oriktigt i 
detta fall. Själv vill jag bedöma denna ut-
tryckstyp på samma sätt (och västentligen 
av samma skäl) som Dansk Sprogmevn. 
Den ligger på sätt och vis nära konstruk-
tionen med "underförstått" substantiv (jfr 
ovan). För tanken är det naturligt att se 
konstruktionen som ett slags ellips för: 
"Nu skrev B. de romaner av sina stora 
(romaner)". 

Samma uttryckstyp finns inte bara i svens-
skan och danskan utan också i norskan. 
Där bedöms de (som i fall av denna typ 
kan uppfattas som demonstrativt prono-
men) som korrekt (se t.ex. Norsk språk-
nemnds Årsmelding 1966:23; Vinje, 1976: 
176); se f.ö. nedan om norskan. 

1 detta sammanhang kan lämpligen en an-
nan konstruktionstyp också tas upp, med 
utgångspunkt i ett par av Wellanders 
exempel i Riktig svenska (jfr citatet i inled-
ningen till denna uppsats). Jag avser då 
först typen Han har befallt  officerarna, 

även de av tysk nationalitet ... Att denna 
typ är mycket vanlig torde vara välbekant, 
och sannolikt är den för många så naturlig 
att de inte ens tänker på att man kunde 
(och enligt Wellander och tidigare gram-
matiker borde) skriva dem i stf. de. Det 

tillagda även de av tysk nationalitet upp-
fattas troligen av de flesta som en sorts 
ellips för "även de (officerare) som är av 
tysk nationalitet", och fallet ligger då 
mycket nära standardfallet av "underför-
stått" substantiv mellan de och som. Yt-
terligare en typ, rätt lik den föregående, 
bedömer Wellander också som oriktig: De 
klimatiska förhållandena skilja sig föga 

från de i Sahara. 1 detta fall är det natur-
ligt att uppfatta de i Sahara som en ellips 
för "de förhållanden som råder i 5." e.d. 
Båda de här nämnda konstruktionerna bör 
enligt min mening godtagas som korrekta 
(vilket givetvis inte hindrar att dem i bäg-
ge fallen också är korrekt). 
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Norskan 
1 nynorskan existerar inte problemet de: 
dem. Modern nynorska har ju dci som 
både subjekts- och objektsform (se t.ex. 
Hellevik, 1968:74). 1 norskt bokmål är för-
hållandena ganska lika de (dem?) i svens-
ka. Vinje (1976:164-165) tar som exem-
pel meningen Jeg så på de som gikk på 
gata, och han konstaterar att orsaken till 
att subjektsformen de förekommer i såda-
na fall är "attraksjon till leddsetningens 
som, som er subjekt". Och han säger vi-
dare: "De som oppfattes som en fast 
ordgruppe; den går inn i storsetningen 
som nominalt ledd". (1 en not påpekar 
Vinje också att även andra än tredje per-
sonens pronomen kan utsättas för denna 
attraktion; han ger exemplet: Han hadde 
vunnet over alle vi som kom til start. Ty-
pen förekommer ju också i svenskan. 1 
detta fall säger Vinje att objektsformen är 
att föredra.) 

När relativpronomenet står som objekt, 
används enligt Vinje formen de inte i kor-
rekt skriftlig och muntlig framställning. 
Han anser alltså att det bör heta t.ex. feg 
så på dem som han underviste. Om som 
utelämnas (vilket är lika vanligt i norskan 
som i svenskan), ändras enligt Vinje ingen-
ting, utan det bör fortfarande i korrekt 
norskt bokmål heta dem. 

Vinje säger att när relativpronomenet är 
subjekt godtas både de och dem efter pre-
position. Han hänvisar till ett utbrett 
språkbruk. Han tillägger dock: "Den som 
viI velge en helt uangripelig form, skriver 
her dem". Vinje bedömer, naturligtvis, 
fallen där de/dem är objekt i huvudsatsen 
och som subjekt i relativsatsen på samma 
sätt ("Uttrykksmåten regnes ikke lenger 
for ukorrekt"). Det kan f.ö. nämnas att 
Vinje ger exempel på de i stället för "skol-
grammatikens" dem från författare som 
Holberg och Ibsen. 

När substantivet underförstås gör Vinje 
ungefär samma bedömning som Åker- 

malm (jfr ovan), nämligen att de kan för-
svaras, men han säger också: "Dem er 
sjØlsagt uangripelig i slike tilfeller". 

Vinje påpekar också att de der, de her 
måste godkännas som objekt och efter 
preposition. Detta är ju självklart, både 
för norskans och för svenskans del. Det är 
dock viktigt att detta fall tas upp i detta 
sammanhang. De här och de här saknar 
sedan länge en särskild objektsform, och 
det heter bara Jag vill inte ha de där etc. (1 
sådana fall fungerar de som bestämd arti-
kel.) 

1 norskt bokmål är typerna ingen av de 
som var her och feg mener de som er unge 
alltså godtagna (jfr Norsk språkråds Års-
melding 1966:23). Norsk språkråd, som 
bl.a. har hand om språklig granskning av 
läroböcker för skolan, har (enligt muntligt 
meddelande) den principen att både de 
och dem (som) accepteras i läroböckerna i 
objektsställning och efter preposition; 
man försöker dock undvika en godtycklig 
växling mellan de och dem i samma text. 

Formen "dom" inte 
huvudorsaken 
1 danskan, norskan och svenskan har i 
objektsställning och efter preposition sub-
jektsformen de länge använts vid sidan av 
det dem som traditionell (skol)grammatik 
kräver för alla tre språkens vidkomman-
de. För danskan har härvidlag näppeligen 
dem (och inte alls dom) som subjektsform 
i talspråk spelat någon avgörande roll. För 
norskt bokmål skulle naturligtvis de i dia-
lekterna gängse dem, dom, dom i sub-
jektsställning kunna ha spelat in, liksom 
talspråksformen dom skulle kunna ha be-
tydelse för typens utveckling i svenskan. 
För norskt bokmål skulle möjligen nynors-
kans bruk av dci som objektsform också 
kunna ha haft en viss betydelse. Men med 
tanke på de äldre, delvis mycket gamla, 
exempel (t.ex. från 1500-talet) som finns, 
är det ytterst osannolikt att en generell 
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svårighet att transkribera en talspråks-
form på -m skulle vara huvudorsaken (el-
ler ens för äldre språkskeden en viktig 
orsak över huvud taget). Bruket av de i 

st.f. dem ärju känt inte bara från de områ-
den i Norden där former på -in sedan läng-
re tid är gängse i talat språk (dialektalt 
eller riksspråkligt), utan det är också känt 
från områden där subjektsformen är de 

(ofta uttalat di), t.ex. Danmark, Sydsveri-
ge och Finland. 

Konstruktionstypen (eller -typerna) måste 
rimligtvis ha uppkommit huvudsakligen 
på annat sätt. Förklaringen är naturligtvis 
den som har getts av språkmän i Dan-
mark, Norge och Sverige - med växlande 
styrka -, nämligen att de som (där som är 
subjekt) uppfattas som en fast enhet, som 
en oböjlig ordgrupp. Att de i de som ofta 
också har en huvudfunktion som subjekt 
("De som är sjuka måste gå hem" etc.) 
har då stor betydelse, något som gäller 
alla tre språken. (Det skulla vara av in-
tresse att veta vilken frekvens de som har 
och har haft i subjektsställning och vilken 
frekvens de/dem som har i objektsställ-

ning och efter preposition.) 

Denna förklaring synes vara den enda som 
tillfredsställande täcker förhållandena i så-
väl norskan och svenskan som danskan. 

Detta innebär att svenskans dom måste 

avföras ur diskussionen som huvudorsak 
till bruket av de för "väntat" dem, vilket 

ju Åkermalm och i än högre grad Thorell 
redan har gjort (jfr ovan). Detta hindrar 
givetvis inte att talspråksformen dom kan 

ha förstärkt tendensen att använda de i st. 

f. dem (liksom den motsatta tendensen, 
att använda dem i st.f. de i vissa fall, en 
företeelse som inte alls kan behandlas 

här). 

"Ingen av de som" är inte fel 
Frågan är då till sist hur man för svens-
kans vidkommande skall bedöma bruket 

av de i sådana fall där den traditionella 

grammatiken (och inte minst de många 
som är upplärda i denna grammatik) krä-
ver dem. Beträffande vissa typer har jag 
tagit ställning redan tidigare i denna upp-
sats, men inte beträffande huvudtyperna: 
ingen av de som, jag kände de som 
Dessa båda typer godtas alltså i norskt 
bokmål. 1 danskan ställer man sig fortfa-
rande (jfr citaten ovan från Dansk 
Sprognvns årsberättelser) om inte helt 
avvisande så dock huvudsakligen negativ; 
man vill tillråda dem utan att man därför 
klart säger att de skulle vara felaktigt. 1 
svenskan har hittills olika grammatiker 
och handboksförfattare underkänt de. Det 
kan alltså se ut som om man för norskans 
del har kommit längst på vägen mot totalt 
godtagande och för svenskans del står 
längst ifrån ett sådant godtagande, medan 
danska språkvårdare intar en hållning nar-
mare den svenska men inte fullt så sträng. 

Nu är det förvisso så, att det skulle behö-
vas mycket omfattande undersökningar 
av det faktiska språkbruket förr och nu för 
att en helt säker bedömning skulle kunna 
göras. Sådana undersökningar får bli nå-
gon annans uppgift att göra - ämnet torde 
väl räcka till för en doktorsavhandling. 
Men hela denna fråga är av stor vikt, och 
den borde kunna bedömas någorlunda till-
fredsställande även med det material och 
de kunskaper som nu står oss till buds. 

Min uppfattning är, att svenska språkvår-
dare och grammatiker snarast bör inta 
samma hållning till denna fråga som man 
nu gör i Norge (jfr ovan). Dvs. vi skall inte 
längre påstå att det enda korrekta är att 
skriva t.ex. Jag kände ingen av dem som 
var där och Samhället straffar dem som 
bryter mot lagen. 

1 bägge fallen bör också de godtas - men 
naturligtvis är också dem korrekt och 
kommer så att förbli under överskådlig 
tid. 

Likaså bör de accepteras i fall som När B. 
skrev de av sina stora romaner som . 
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Han har befallt officerarna, iiven de av 
tysk nationalitet.., och De klimatiska för-
hållandena skiljer sig föga från de i Saha-
ra. 

1 de första fallen (med de/dem följt av 
som) står som som subjekt, och det är i 
sådana fall som attraktionstendensen är 
starkast, vilket som framgår av vad som 
ovan sagts gäller alla de tre centralnordis-
ka språken. Möjligen kan man också ut-
sträcka denna välvilliga bedömning av de 
för den traditionella grammatikens dem 
till att också omfatta fallet att som är 
objekt (jfr ovan om Vinjes underkännande 
av de i det fallet), och det är väl troligt att 
utvecklingen kommer att gå åt det hållet. 

Erik Wellander antydde i fjärde upplagan 
av Riktig svenska att formen dom kanske 
kunde vara att föredra (framför "oriktigt" 
de eller dem) i sakprosa. Den lösningen 
synes mig vara oacceptabel, av många 
skäl som jag inte kan gå in på närmare här. 
Långt bättre är det då att acceptera att de 
som kan sidoställas med dem som när del 
dem står efter preposition eller som objekt 
och när som är subjekt i relativsatsen. 
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PerA. 	 En svensk ordbok 
Pettersson 

Vi har i Sverige haft en enda fullständig ordbok i ett hanterligt 
format med någorlunda utförliga förklaringar, Illustrerad 
svensk ordbok (ISO). Den bygger i huvudsak på ordförrådet i 
SAOL9  (1950) och den reviderades senast 1964. Åtskilligt av 
dagens aktuella ordförråd saknas naturligt nog i ISO, och de 
ordförklaringar som ges i SAOL'°  (1973) är i regel mycket 
kortfattade. Bonniers svenska ordbok (Bonniers, ca-pris 115 
kr.), som här kritiskt granskas av fil.dr Per A. Pettersson på 
Språknämndens sekretariat, är avsedd att fylla det behov av 
en ny, förklarande ordbok som vuxit fram. 

1 den nyutkomna Bonniers svenska 
ordbok (BSO) redovisar de tre redaktörer-
na Sten Malmström (som avled i oktober 
1979 när ordboken redan i huvudsak var 
färdig), Iréne Györki och Peter A. Sjögren 
cirka 40000 ord - att jämföra med SAOL:s 
140000 - ur det "moderna svenska ord-
förrådet, sådant det möter oss i vårt 
dagliga liv" till stavning, uttal, använd-
ning och böjning men framför allt till bety-
delse. 1 ordbokens förord deklareras att 
man främst velat åstadkomma "en förkla-
rande nutidsordbok" som skall "spegla 
det språk som möter våra läsare vid 1980-
talets början". En konsekvens av detta är 
att man är relativt restriktiv när det gäller 
äldre ord. En jämförelse med SAOL'° 
visar att i ett parti motsvarande BSO:s 
första sida av bokstaven s (s - sa/via) 26 
enkla ord har utelämnats, t.ex. sabin, 

sackarid, saf.flor, sagga och salipyrin. 

Flera av de strukna orden har nog snarare 
strukits därför att de är klart fackspråkliga 
än därför att de är föråldrade. Det är na-
turligtvis också svårt att avgöra säkert när 
ett ord verkligen är föråldrat. Sabadill är 
till exempel bland de strukna orden - för-
modligen av åldersskäl - men vi kan finna 
det i tidningsartiklar om det nya luspro-
blemet i skolor och på daghem. Huvud-
parten av strykningarna har emellertid 
drabbat sammansättningar, i det aktuella 
avsnittet över 300, bl.a. 41 på sak- och 63 

på salt-. BSO lever alltså i långt större 
utsträckning än SAOL upp till den dekla-
rerade avsikten att bara ta med sådana 
sammansättningar som inte är självförkla-
rande, även om ännu fler strykningar kun-
de ha gjorts, t.ex. samvetskval. 

1 detta s-parti har i BSO också tillkommit 
nio ord jämfört med SAOL. Några av dem 
betecknar nya eller i varje fall relativt nya 
företeelser, t.ex. sales promotion, saloon, 

saltimbocca och saké. Men i några fall 
måste man ställa sig frågande till i vilken 
utsträckning det verkligen är ord som lä-
saren möter, t.ex. sakrilegium och salep. 
Detsamma gäller också rent engelska ord 
som controller och slide. 

En annan stor svårighet är gränsdragning-
en mot fackuttrycken, och där pekar BSO 
på att man särskilt velat uppmärksamma 
'sakområden som intresserar eller direkt 

berör allmänheten". Konsekvensen blir 
naturligtvis att olika fackområden är olika 
väl täckta. Inom byggområdet saknas 
exempelvis så vanliga ord som loftgang 

och /ame//hus medan exempelvis kedjehus 

och punkthus finns med. Datatekniken 
måste anses höra till det som direkt berör 
allmänheten och bland orden som saknas 
där kan nämnas kärnminne, minidator och 
rea/tid. Andra, t.ex. bildskärm, definieras 
så att den datatekniska betydelsen tappas 
bort. Ett annat för läsarna centralt område 
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är socialpolitiken, och också där saknas 
en hel del ord, t.ex. ATVIU-center, dagpen-
ning, familjebidrag och hemvårdare. Ett 
område som däremot kan förefalla att vara 
väl representerat är medicin, både vad 
gäller medicinska specialiteter, t.ex. viro-
logi och onkologi, och sjukdomsbeteck-
ningar, t.ex. abscess, artrit och parodon-
lit. Ändå är det lätt att i detta urval av 
medicinska termer finna påtagliga luckor. 
Det torde exempelvis inte vara alltför 
ovanligt att en patient får höra ett kirur-
giskt ingrepp omnämnas med någon sam-
mansättning på -tomi, t.ex. appendekto-
mi. Det enda ord av den typen jag kunnat 
finna i BSO är lobotomi. Det är inte heller 
lätt att se principen bakom att sarkom och 
myom tas upp men inte aterom, lipom 
och melanom eller att salpingit är med 
medan orkit utelämnats. 

Den deklarerade strävan att spegla dagens 
aktuella ordförråd kommer till synes i så-
dana ord som biomassa, windsurfer (märk 
dock formen), hoots, libero och mikro-
fiche. Den kommer också fram genom att 
sådant som för några år sedan var dagens 
ord men i dag är föga aktuellt inte finns 
med, t.ex. maxikjol (med i SAOL) och 
topless, eller är försett med anmärkningar 
om att det gäller något tidsbundet, t.ex. 
'twist en modedans på 1960-talet". Själv-

fallet finns det dock även här luckor. En 
jämförelse med nytillskotten i den senaste 
upplagan av Svensk-tysk ordbok (Esselte 
1978) visar exempelvis att cirka 30 ord 
saknas i BSO inom bokstaven r, bl.a. ra-
darkon troll, rullbälte och räknedosa. 

En ordkategori som står nära de dagsaktu-
ella orden är de vardagliga och där har BSO 
ett fylligt urval, t.ex . gagga gnuggis, gubb-
sjuka, halvpanna, häftig 'tuff, modern, 
tjusig' och höjdare. 1 regel får dessa 
ord beteckningen yard., men man garde-
rar sig i förordet med att bruket av sådana 
beteckningar är sparsamt, eftersom grän-
serna mellan stilarterna är så flytande. 

Naturligtvis kan man ändå i de enskilda 
fallen ibland sätta frågetecken för att and-
ra beteckningar än vardaglig använts. Är 
det motiverat att bara hundkoja (talspr.), 
hysta (provins.) och häck (starkt yard.) 
bland nära etthundra vardagsord inom 
bokstäverna g och h får annan beteckning 
än "vard."? Och naturligtvis kan man 
också här efterlysa ytterligare ord, t.ex. 
soppa 'bensin',få spader eller sponken. 

Definitionerna 
En mycket viktig del av en ordbok som i 
likhet med BSO vill vara förklarande är 
betydelseangivelserna. Principen i BSO är 
att alla ord skall förklaras och att förkla-
ringarnas språkliga svårighetsgrad skall få 
växla, men att förklaringen aldrig får bli 
svårare än uppslagsordet. Allt detta är go-
da - och egentligen självklara - principer 
och på det hela taget följs de också i BSO. 

En sida hos definitionerna i BSO som det 
emellertid finns anledning att kritiskt peka 
på är deras ibland bristande precision. Det 
är inte helt ovanligt att man ger en snävare 
betydelse än vad som kan vara rimligt. 
Några exempel: familjeplanering som 
sägs förekomma främst i u-länder, färd-
tjänst som bara betecknas som en organi-
sation (jfr "Elsa har lagt in om att få fård-
tjänst") och lagerkrans som bara uppges 
vara en segersymbol. Påtagligt är också 
att ord inom ett och samma begreppsom-
råde definieras med stora skillnader i pre-
cision. Rödbena sägs kort och gott vara en 
fågel, bofink en småfågel, kalkon en höns-
fågel, domherre en fågel (fink), svart hätta 
en fågel av familjen sångare och koltrast 
en kolsvart fågel med gul näbb. Allt detta 
är i och för sig riktiga definitioner, men 
det är onekligen både förvånande och irri-
terande för läsaren att finna så olika fylliga 
artiklar. Man kunde kanske med ordbo-
kens inledning säga att det självklara och 
allmänt förstådda inte skall förklaras så 
utförligt, men för de flesta torde nog kol- 
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trasten vara betydligt mer känd än rödbe-
nan. 

Dessa exempel från fågelvärlden kunde 
också tjäna som illustration av ett annat, 
inte helt lyckligt drag i BSO: en benägen-
het att överskrida ordbokens traditionella 
gränser och att också ta med rent encyklo-
pediska upplysningar. Man nöjer sig alltså 
inte med att ange att lapis är detsamma 
som silvernitrat, utan man tillfogar också 
upplysningar om hur lapis används inom 
medicinen. 1 artikeln rosévin får läsaren 

även upplysningen att det dricks kallt och 
pärlsocker sägs användas till att dekorera 
bakverk o.d. Dessa realupplysningar är 
naturligtvis korrekta, men de är både för 
sporadiska och för knapphändiga för att 
läsaren skall ha någon verklig nytta av 
dem. Skulle de få ett omfång och en om-
fattning som vore av värde, finge man en 
uppslagsbok inte en ordbok. 

Man kan också finna direkta felaktigheter 
i definitionerna. Jag bortser då från upp-
delningen på olika betydelser. Det blir all-
tid en subjektiv bedömning om betydel-
serna är så lika att de bara skall skiljas åt 
med komma eller semikolon, eller om de 
är så olika att de skall markeras som sär-
skilda moment genom numrering. Också 
från enstaka exempel på att ett relativt 
ovanligt dialektalt (regionalt) ord som 
sticke/bär anförs som helt synonymt till 
ett riksspråkligt krusbär bortser jag. All-
varligare är då att man ibland tillgriper 
nykonstruerade ord, t.ex. bli-passiv under 

passiv (språkv.), och svårförstådda ord, 

t.ex. inventarier under bohag, i förkla-
ringarna eller ger diskutabla eller missvi-
sande förklaringar, t.ex. bearbeta för ex-

ploatera och "en stor snurra att åka runt 

på" för karusell. Även bristande kongru-
ens mellan uppslagsord och definition är 

stötande, som då blini förklaras med 
'plättar" och efterklok med "när man ef-

teråt vet vad som borde gjorts". 

En princip som man brukar följa i  

ordböcker är att de ord som används i 
definitionen skall vara definierade (eller 
eventuellt alldeles självklara) utan att sk. 

cirkeldefinitioner tillgrips. 1 BSO kan 
man hitta en del exempel på cirkeldefini-
tioner. Sålunda hänvisas under spy till 

kräkas och under kräkas till spy. Det är 
inte heller så bra när uppenbara betydel-
ser saknas trots en finmaskig indelning - 
ett exempel på detta är kanal, där fyra 
slags konkreta kanaler nämns men inte 
'ledning för transport av luft el. rök'. Man 
kan gärna hålla med om att vanliga ord 
inte behöver så utförliga definitioner, men 
man kan ställa sig frågande till om exem-
pelvis bokhindare och bokbinderi skulle 
vara så självklara ord att de inte alls be-
höver förklaras. Väsentligt är också att 
man inte kortar definitionerna på bekost-
nad av korrektheten. När man förklarar 
gå som "förflytta sig med hjälp av fötter-
na", har man alltså, trots att det är en 
relativt krånglig definition, inte gjort klart 
för den eventuellt okunnige läsaren vad 
som särskiljer gå från andra sätt att för-
flytta sig per fot. Och därmed har man 
också missat något av det som bor vara 
poängen med en förklarande ordbok som 
BSO, nämligen att särskilja besläktade be-
grepp. Effekten blir densamma när man 
förklarar jeans som "ett slags långbyx-
or". Också i utförligare definitioner präg-
lade av realupplysningar kan man tappa 
bort själva poängen. Ett exempel: bruks-

värdesh yra definieras som "vad man får 
ta ut i hyra i jämförelse med vad likvärdi-
ga lägenheter kostar", men man missar då 
alltså trots den omständliga definitionen 
att det är en mycket speciell jämförelse, 
nämligen med likyärdiga, sk. allmännytti-
ga bostäder. 

Slutligen i detta sammanhang något som 
det finns bara gott att säga om: illustratio-
nerna. Man slipper genom dem många 
"mer pedantiska än talande beskrivning-
ar", se t.ex. davidsstjärna och sekatör, 

men man får trots allt komma ihåg att en 
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bild inte säger allt, se t.ex. normalfärdel-
ning eller hoppa rep. Vad man möjligen 
kunde önska här är att marginalerna hade 
utnyttjats än flitigare till dessa förträffliga 
teckningar (av Marie-Louise Hedin). 

Stavning och uttal 
Genom valet av uppslagsform ger ju varje 
ordbok råd i rättstavningsfrågor. Naturligt 
nog följer BSO mycket nära SAOL'° 
och detta gäller även vid valet mellan al-
ternativa former. Karakterisera föredras 
framför karaktärisera och våffia framför 
voffia. Formerna med c sätts i regel före 
dem på k, cancer före kancer. Även de 
försvenskningar som förekommer har som 
regel stöd i SAOL: sidoformerna cupp, 
bagg, jett, popp eller huvudformen skop. 
Likaså väljs en försvenskad uppslagsform 
för ord som ännu inte förts in i SAOL, 
t.ex. tajt. Man ställer sig kanske frågande 
till i vilken utsträckning BSO verkligen 
återger det språk som möter läsarna och 
om man inte här i själva verket har ett 
normerande syfte. 1 några andra fall där 
man avviker från SAOL återger man det 
verkliga språkbruket trognare än SAOL: 
juice är nog trots allt en väl så vanlig form 
somjos, och tape förekommer ju vid sidan 
om tejp (för övrigt är kanske även BSO:s 
påstående "numera ovanl." överdrivet). 

Också vad gäller uttalet följer BSO nära 
SAOL. Det gäller exempelvis de alternati-
va uttalen-ans --angs i ord som ambulans 
och finans. Principen bakom uttalsmarke-
ringarna i BSO sägs vara att bara tvek-
samma fall skall tas upp, med det finns en 
hel del fall där inget uttal anges trots att 
det faktiska uttalet växlar, t.ex. brons, ex-
pansion, europeisk, eller inte är självklart, 
t.ex. litium, logaritm. 1 en del fall vill man 
också ifrågasätta de uttalsangivelser som 
ges. Det gäller dels enskilda ord som piéce 
de résistance (enbart: -angs), grandseig-
neur (grang-) eller csårdås med enbart det 
ungerska uttalet [tjt:rda:sh], dels också 
angivelser som åtminstone delvis synes 

bero på det förenklade beteckningssystem 
som används. Clown betecknas [klaun] 
och cowboy [kaubåj], men detta stämmer 
knappast med något svenskt uttal, allra 
minst om bokstäverna verkligen som man 
säger i förordet skall stå för det vanliga 
bokstavsuttalet. Uttal som [seja] för säga, 
[lou-] i loafrrs, [shou] för shou, [männid-
jer] för manager, eller [fräntjaising] för 
franchising torde knappast vare sig före-
komma eller vara önskvärda. Här tycks 
ordboksredaktörerna ha glömt de princi-
per de själva ställer upp. Ett annat genom-
gående fel, som dock även måste bygga på 
en felaktig ljudanalys, är beteckningen 
[tsh-] (där sh står för sie-ljud; jfr nedan) i 
exempelvis charlestone - det måste rimli-
gen vara [ttj-], dvs. t + tje-ljud. 1 en 
ordbok som BSO är det självfallet nöd-
vandigt att som man gör använda en starkt 
förenklad ljudbeteckning så att [o] alltid 
betecknar o, inte å osv. En särskild för-
tjänst i BSO är att man använder systemet 
med betoningsmarkeringen . under den 
betonade vokalen (tyvärr är den dock i 
irriterande många fall borttappad). En 
"förenkling" som däremot förefaller 
mindre lyckad är beteckningen [sh] för 
sie-ljudet, som dels är en av de ovanligare 
stavningarna, dels också bryter med hit-
tillsvarande praxis i alla svenska ordböck-
er. Man kan för övrigt notera att BSO som 
eget uppslagsord anför sj-ljud (med uttals-
beteckningen [she:]). 

Böjning 
SAOL följs också vad gäller böjningen i 
stort sett. Genom att generellt behandla 
bestämd form plural i inledningen, där det 
konstateras att ändelsen är -no om inte 
annat anges, uppkommer dock en del fel: 
läsaren kan dra slutsatsen att mus skulle 
heta inössna i best. form PI.  eller att en-
bart formen örona vore tänkbar för öra 
(däremot både ögonen och ögona). Att 
man följer SAOL innebär också att man 
övertar dess brister och inkonsekvenser. 
Artpluraler av typen mjöler, som både är 
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vanliga och uppenbarligen fyller ett be-
hov, nämns liksom i SAOL inte. Pluralen 
för substantiv på-o, -i och-y växlar i BSO 
liksom i SAOL mellan -r, -er, -ar, -i och 0 
(samma form i obest. pi. som i obest. sg.), 
men dessutom tillkommer i inte alltför få 
fall -s. Lägger man till detta att ibland 
ingen ändelse alls anges, vilket skulle in-
nebära att ingen pluralform funnes, och 
ett skiftande bruk av nyanseringar, som 
el., äv., ofta äv., el.... äv., oftast, har 
läsaren ett mycket svårgenomskådat sys-
tem eller kanske snarare brist på system. 

De latinska orden på -um, faktum, får 
samma ändelser som i SAOL liksom 
pluralerna på -a, narkotika, rekvisita osv. 
Vid de grekiska orden på -ma, typ komma 

och schema, innebär däremot BSO ett 
steg tillbaka i förhållande till SAOL'°, som 
i princip har ändelsen -n. BSO har här på 
nytt fört in den klassiska ändelsen -ata vid 
tre av orden, stigma, tema och trauma, 
(däremot nämns förståndigt nog inte -or). 

1 dessa avseenden är BSO alltså varken en 
god spegel av det faktiska bruket - att 
tussilago skulle sakna plural och att celli 

eller temata är vanliga former stämmer 
dåligt med verkligheten - eller en god råd-
givare för en tveksam språkbrukare. På en 
punkt tar BSO också direkt avstånd från 
SAOL: -s accepteras som pluraländelse. 1 
ordbokens inledning konstateras att aka-
demiens rekommendationer av typen con-

tainrar eller container haft dålig genom-
slagskraft - ett konstaterande vars gene-
rella riktighet kan ifrågasättas (jumprar, 

strebrar osv.) - och att det "ofta kan ver-
ka naturligt att behålla den engelska plural-
ändelsen -s ... så länge ett lånord känns 
främmande". Man frånhänder sig den 
normerande uppgiften med en resignerad 
suck att det är "svårt att ge några bestäm-
da anvisningar ens i de enskilda fallen", 
men vad man då glömmer bort är att en 
ordbok av detta slag genom sin blotta exi-
stens kommer att normera. Finner läsarna 
upplysningar som "partner p1. = el. -s— 

och "bunker bunkrar (äv. bunkers)" lig-
ger det nära till hands att de uppfattar det 
inte bara som ett konstaterande att -s är en 
förekommande form, utan också som om 
det vore en form som det är fritt fram att 
använda. Att s-pluraIerna inte är kompli-
kationsfria utan tvärtom vållar oreda i det 
svenska böjningssystemet är något som 
man nogsamt underlåter att nämna. Bil-
den blir knappast heller bättre av att fram-
för allt orden på -er, men också andra ord 
med tänkbar -s-ändelse i BSO hanteras på 
ett mycket olikartat sätt. 

Ordbokens redigering 
Här har getts en rad exempel på bristande 
konsekvens i BSO: jämförbara ord får 
olika böjnings- och uttalsangivelser, och 
ibland uteblir upplysningar som man tyck-
er borde vara med. Tyvärr finns det också 
i övrigt en del kritik att rikta mot ordbo-
kens yttre utformning. Ibland ges exem-
pelvis uppslagsorden i bestämd form, 
högstadiet, trots att ordet också förekom-
mer i obestämd form eller i plural, t.ex. 
rovfåglar. "Etymologier" och angivelser 
av varifrån ett ord lånats förekommer till 
synes helt siumpartat. Allvarligast är dock 
placeringen av böjningsanvisningarna. 
Som en konsekvens av att detta är en för-
klarande ordbok har man funnit det lämp-
ligast att sätta böjningen sist i artiklarna, 
alltså efter ordförklaringar och exempel-
meningar. Detta avviker från all tidigare 
ordbokspraxis och det är svårt att finna 
några fördelar i denna nyhet. En läsare 
som är ute efter ett ords betydelse kan lätt 
hoppa över en kortfattad upplysning om 
ordets höjning, men en läsare som bara är 
intresserad av böjningen tvingas söka ef-
ter den. Detta blir inte lättare av att ett 
enkelt ord ofta placeras tillsammans med 
sina sammansättningar i ett och samma 
stycke eller av att den avslutande böj-
ningsanvisningen ibland hamnar överst på 
ett nytt uppslag, t.ex. garderobié. Ibland 
återfinns böjningen efter varje betydelse 
hos ett ord, så t.ex. list, men som regel 
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står böjningen först efter samtliga betydel-
ser - vilket i olyckliga fall får sådana kon-
sekvenser som att man påstår att ton 'sätt 
att uppträda' likaväl som 'ljud med be-
stämt svängningstal' skulle ha pluralfor-
men toner. Att böjningen kan bli svårfun-
nen hänger alltså bland annat samman 
med att man fört ihop sammansättningar-
na och det enkla ordet, men samtidigt 
tycks man ha haft ambitionen att inte göra 
sidorna alltför kompakta. Man bryter 
exempelvis den långa raden av samman-
sättningar på blod- efter blodbank och för 
ut blodbrist som ett nytt självständigt ord 
(alltså jämförbart med det enkla blod). 
Hela avsnittet med blod-sammansättning-
ar är för övrigt ett typexempel på godtyck-
hg och principlös redigering. Man har inte 
heller underlättat för läsarna att finna var 
en ny bokstav börjar annat än genom mar-
ginalbokstäver som dock sällan hamnar 
omedelbart intill den plats där den nya 
bokstaven verkligen börjar. Inte ens när 
det av spalten återstår så lite som sex ra-
der kostar man på sig att börja den nya 
bokstaven med ny spalt (början av J). En 
positiv nyhet i BSO är att uppslagsorden 
är placerade i strikt alfabetisk ordning, 
och denna förändring måste välkomnas av 

alla som inte kunnat genomskåda SAOL:s 
invecklade system och aldrig hittat cent-
rum (under uppslagsordet centrisk) eller 
som förgäves sökt läromedel mellan läro-
bokspaket och läsa. 

Trots de många negativa synpunkter som 
här lagts på BSO skall erkännas att det är 
en ordbok med flera förtjänster: ordvalet - 
en rad av de dagsaktuella ord, såsom sam-
bo, energiskog och blåbär (i bildlig bety-
delse), som både läsare och skribenter har 
behov av, finns här och bara här. Också 
de förklaringar som ges är som regel för-
tjänstfulla. BSO är i många avseenden ett 
viktigt komplement till SAOL och Illu-
strerad svensk ordbok. Men tyvärr kan 
man inte odelat rekommendera den. Där-
till är bristerna på precision och konse-
kvens alltför stora och fallen av vad som 
rätt och slätt måste kallas slarv alltför 
många. Inte minst kritisk måste man ställa 
sig till att gränsen mellan beskrivning av 
rådande språkbruk och normering blivit så 
flytande att man har intrycket att ordbo-
kens redaktörer inte haft klart för sig eller 
inte velat inse att en ordbok som BSO inte 
bara ger råd och förklaringar utan också i 
hög grad blir normerande. 
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Svenska språknämnden 

Svenska språknämnden har till uppgift att 
följa det svenska språkets utveckling i tal 
och skrift samt utöva en språkvårdande 
versamhet. Nämnden skall verka för nor-
diskt samarbete på språkvårdens område i 
syfte att vidmakthålla och stärka den nor-
diska språkgemenskapen. 

Medlemsförsamling 
Nämndens medlemsförsamling består av 
dels företrädare för Svenska Akademien, 
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsaka-
demien, Vetenskapsakademien, Universi-
tets- och högskoleämbetet, Skolöversty-
relsen. Dramatiska Teatern, Föreningen 
Norden, 	Sveriges 	Författarforbund, 
Publicistklubben, Svensklärarföreningen, 

Folkbildningsförbundet, Folkuniversitets-
föreningen, Sveriges Radio AB, Tekniska 
Nomenklaturcentralen, Svenska Akade-
miens ordboksredaktion, Svenska språk-
nämnden i Finland, Sveriges Marknads-
förbund och Svenska Bokförläggareföre-
ningen, dels högst fyra ledamöter utsedda 
av medlemsförsamlingen. 

Ledamöter utsedda för tiden 1/7 1980 - 

30/6 1983 
Direktör Lars Algotsson (Tekniska No-

menklaturcentralen) 
Professor Sven Benson (Universitets- och 

högskoleämbetet, Göteborgs universi-

tet) 
Fil. kand. Lennart Berglund (Svenska 

Bokförläggareföreningen) 
Professor Carl-Johan Clemedson (Veten-

skapsakademien) 
Skolkonsulent Karin Dahl (Skolöversty-

relsen) 
Professor Karl-Hampus Dahlstedt (För-

eningen Norden) 
Programdirektör Nils-Olof Franzén (Sve-

riges Radio AB) 

Professor Sigurd Fries (Universitets- och 
högskoleämbetet, Umeå universitet) 

Direktör Jan Gillberg (Sveriges Mark- 
nadsförbund) 

Författaren Lars Gyllensten (Svenska 
Akademien) 

Professor Gösta Holm (Universitets- och 
högskoleämbetet, Lunds universitet) 

Författaren Olov Jonason (Sveriges För- 
fattarförbund) 

Docent Hans Jonsson (Svenska Akade-
miens ordboksredaktion) 

Redaktör Kaj Karlholm (Publicistklub-

ben) 
Professor Gustav Korlén (Vitterhets-, 

Historie- och Antikvitetsakademien) 
Direktör Åke Landqvist (Föreningen Nor- 

den) 
Professor Örjan Lindberger (Folkuniver-

sitetsföreningen) 
Professor Lennart Moberg (Vitterhets-, 

Historie- och Antikvitetsakademien) 
Rektor Åke Norén (Folkbildningsförbun- 

det) 
Gymnasieinspektör Evald Paimlund (Skol-

överstyrelsen) 
Presidenten Sten Rudholm (Svenska Aka-

demien) 
Skådespelerskan Sif Ruud (Dramatiska 

Teatern) 
Lektor Stig Starrsjö (Svensklärarför-

eningen) 
Författaren Per Olof Sundman (Förening-

en Norden) 
Professor Carl-Erik Thors (Svenska 

språknämnden i Finland) 
Författaren Tomas Tranströmer (Sveriges 

Författarförbund) 
Docent Margareta Westman (Universi-

tets- och högskoleämbetet, Stockholms 
universitet) 

Professor Gun Widmark (Universitets-
och högskoleämbetet, Uppsala univer-
sitet) 
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Härtill kommer senare ytterligare en med-
lem utsedd av Universitets- och högskole-
ämbetet och representerande Linköpings 
universitet. 

Ledamöter utsedda av medlemsförsam- 
lingen: 

Professor Sture Allén 
Professor Bertil Molde 
Professor Bengt Nordberg 

Nämndens ledning och styrelse 
Till ordförande i nämndens medlemsför-
samling och styrelse har regeringen utsett 
professor Gun Widmark. Vid årsmötet 
den 22 september 1980 valdes till nämn-
dens vice ordförande professorerna Sture 
Allén och KarI-Hampus Dahlstedt samt 
till sekreterare professor Bertil Molde. 

Nämndens styrelse består av sju perso-
ner. Av dessa är två självskrivna, nämli-
gen ordföranden (Gun Widmark) och che-
fen för sekretariatet (Bertil Molde). De 
fem valda medlemmarna av styrelsen är 
professor Sture Allén (vice ordförande i 
styrelsen), professor Karl-Hampus Dahl-
stedt, författaren Lars Gyllensten, hov-
rättspresidenten Sten Rudholm och do-
cent Margareta Westman. - Styrelsen 
sammanträder i regel en gång i månaden 
september - maj. 

Nämndens sekretariat 
Föreståndare för nämndens sekretariat är 
professor Bertil Molde. Vid sekretariatet 
finns fem forskningsassistenter, nämligen 
fil, dr Ulla Clausén, fil, mag. Catharina 
Grönbaum, fil, kand. Birgitta Lindgren, 
fil, dr Per A. Pettersson och docent Mar-
gareta Westman. Catharina GrOnbaum 
och Margareta Westman är f.n. tjänstledi-
ga, och vikarier för dem är fil, kand. Unn 
Hellsten och fil, kand. Ove Lindh. Som 
kontorister tjänstgör Margot N ordgren 
och Birgitta Pettersson, 

Personalen på sekretariatet sköter nämn-
dens dagliga arbete, där rådgivningen i 
språkfrågor är en av de viktigaste och 
mest tidskrävande uppgifterna. Bland 
andra huvuduppgifter kan nämnas dels 
forskning i modern svenska, fn. framför 
allt den sedan länge pågående undersök-
ningen av det svenska ordförrådets till-
växt sedan 1945, dels samarbete med 
språknämnderna i de andra nordiska län-
derna. Föreståndaren för sekretariatet är 
redaktör för tidskriften Språkvård och för 
nämndens skriftserie, nu omfattande 68 
voly mer. 
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Litteratur 

Språk i Norden 1980 
Årets utgåva av Språk i Norden, de nor-
diska språknämndernas och Nordiska 
språksekretariatets gemensamma års-
skrift, behandlar tre huvudteman: främ-
mande ord i de nordiska språken, språk-
vårdens kanaler och nordiskt språksamar-
bete. Ordföranden i Dansk Sprognevn, 
Allan Karker, diskuterar stavning och höj-
ning av främmande ord i danskan med 
tillbakablickar till äldsta tid men med 
tyngdpunkten lagd på "BekendtgØrelsen 
af 1892". 1 denna regleras bruket av c, q, 
x, z och w, stavningen av franska ord och 
bruket av dubbelteckning i främmande 
ord. Karker pekar också på att denna 
kungörelse inte kan ligga till grund för da-
gens språkvård - en stor del av 1900-talets 
engelska lån faller utanför den. De främ-
mande ordens stavning i svenskan be-
handlas av professor Elias Wessén i en 
artikel som är ett upptryck av ett föredrag 
hållet vid det nordiska språkmötet 1955. 

Wesséns artikel kompletteras med ett ny-
skrivet tillägg av Bertil Alolde i vilket 
främst redovisas hur de engelska lånen 
behandlats i den senaste upplagan av 
Svenska Akademiens ordlista. Bland 
exemplen på försvenskningar nämns jett, 

popp, sprej, tajma och avslutningsvis för-
utspår Molde att vii framtiden kommer att 
möta fler sådana försvenskningar, efter-
som själva orden är vanliga i talspråket 
och eftersom standardsk1iftspråket visar 
tecken på att bli mer och mer talspråksnä-
ra. Förhållandena i norskan behandlas av 
Oddrun Grønvik, konsulent vid Norsk 
språkråd, som slår fast att medan man 
tidigare i Norge skilde mellan önskvärda 
och icke önskvärda främmande ord prin-
cipen idag är att man i och för sig myc-
ket väl accepterar främmande ord men 
att man alltid vill anpassa dem till 
norskt språksystem. Den restriktiva håll- 

ningen till främmande ord är också något 
karakteristiskt för isländskan framhåller 
Jon Hilmar J6nsson, lektor i isländska i 

Oslo. Han kan emellertid också peka på 
att det trots det starka motståndet mot 
främmande ord finns en avsevärd mängd 
sådana i isländskan, och han visar genom 
en rad exempel att det oftast går alldeles 
utmärkt att anpassa dem till isländskans 
ljud- och böjningslära. De främmande 
orden i finskan slutligen behandlas av spe-
cialforskaren Anneli Riiikkilä vid Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken. 
Hon visar på tre steg av anpassning: 1) 
allmänna lån som är helt anpassade till 
finskans ljudstruktur och böjningssystem, 
2) speciella lån som anpassats i böjningen 
men behåller drag som är främmande för 
finskans ljudsystem och 3) citatlån som 
skrivs och uttalas som i det långivande 
språket. 

Språkvårdens kanaler heter den längsta 
artikeln i Språk i Norden 1980. 1 den sam-
manfattar och vidareutvecklar Catharina 

Grönbaum vid Svenska språknämnden de 
diskussioner som fördes vid det nordiska 
språkmötet i Gentofte 1979. Hon redovi-
sar inte mindre än 18 olika nivåer på vilka 
språkvård bedrivs, från enskilda perso-
ner, arbetsplatser och intressegrupper till 
akademier, terminologiorgan och språk-
nämnder, men huvudvikten läggs dock 
naturligt nog på den institutionaliserade 
språkvården. Bland de kanaler som dessa 
språkvårdande organ verkar genom kan 
nämnas ordböcker och ordlistor, annan 
rådgivande litteratur, allmän rådgivning, 
språkgranskning och undervisning. Sär-
skild uppmärksamhet ägnas också frågan 
om språkvård via massmedierna, liksom 
samarbetet mellan de olika organen och 
då särskilt det nordiska samarbetet. Av-
slutningsvis slår Catharina Grönbaum fast 
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att det i dag är självklart att exempelvis 
SAOL accepteras som rättstavningsnorm 
och att det också borde bli lika självklart 
att språknämnderna skulle vara rådgiv-
ningsinstanser för språkproblem av olika 
slag - och att det ankommer på nämnder-
na själva att så blir fallet. 

Esko Koivusalo, chef för finska språkby-
rån, ställer frågan: Allmänspråk - vad är 
det? Utifrån en diskussion av allmänsprå-
kets bakgrund och syfte ställer han upp 
följande definition: allmänspråket är en 
för språkgemenskapens olika ålders- och 
yrkesgrupper gemensam språkforrn som 
har skriftspråksform, använder ett allmänt 
känt ordförråd och har enkel menings- och 
satsbyggnad. Det pågående nordiska 
språkåret presenteras av direktören i 

svenska föreningen Norden Åke Landqvist 

och Nordspråk, en samarbetsgrupp mellan 
nordiska modersmålslärare, av Elisabeth 

Lindmark. Traditionsenligt redovisas 
också det nordiska språksamarbetet under 
det gångna året, i år av Nordiska språk-
sekretariatets Ståle Løland. Som vanligt 
avslutas också Språk i Norden med en 
översikt över den nyaste språkvårdslitte-
raturen och listor över nya ordböcker och 
ordlistor. Årets volym som är på 189 sidor 
är utgiven som nummer 68 i Svenska 
språknämndens skriftserie. Priset är 43 
kronor inkl. moms och den kan köpas di-
rekt hos språknämnden. 

Per A. Pettersson 

Språkvård 1981 
Tidskriften Språkvård kommer att utges med fyra nummer 
också under 1981 (sjuttonde årgången). Prenumerationspriset 
för 1981 är 27:50 kronor (inki. moms) vid prenumeration 
direkt hos Svenska språknämnden, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 
Stockholm (postgiro 1974 75-7, bankgiro 376-7258). Prenu-
merationsavgiften för 1981 bör helst vara inbetald före ut-
gången av februari 1981. Första numret för 1981 beräknas 
kunna utsändas i februari 1981. 

Alla de sexton tidigare årgångarna kan fortfarande fås från 
Svenska språknämnden. För årgångarna 1965-1972 är priset 
per årgång 10:50, för 1973-1975 är det 14:50 per årgång, för 
1976-1977 är det 19:— per årgång, för 1978-1979 är det 20:50 
per årgång och för 1980 är det 25:50. 1 viss utsträckning kan 
också enstaka nummer av tidigare årgångar fås direkt från 
nämnden; priset är då 6:15 kronor per exemplar (inki. moms) 
för årgångarna 1965-1979 och 7:15 kronor för 1980. 
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Aktuell debatt 

Samboende - sammanboende 
Gun Widmark har alldeles rätt när hon i 
sin artikel Min man, min fru och min 
sambo (i Språkvård 1980:3) menar att vi 
kan klara oss långt utan sambo genom att 
använda gamla väletablerade ord som fru 

och man, även för dem som lever ihop 
utan vigsel. Varför skall ett par börja 
säga fru och man först när det efter lång 
samlevnad kommit på idén att vigas i en 
romantisk kyrka på landet med barnen 
som brudnäbbar? Dessutom blir det nog 
svårt att få andra än språkligt medvetna 
personer att uttala sambo med grav 
accent, vilket ju som Bertil Molde fram-
hållit under Frågor och svar i Språkvård 
1979:1 är en förutsättning för att det skall 
få en seriös klang. 

Gun Widmark gör i sin artikel en - om 
än inte helt konsekvent - distinktion mel-
lan termerna sammanboende och sam-

boende. Den förra använder hon som 
presens particip och personbeteckning, 
den senare som verbalabstrakt, 'det att 
bo samman'. Jag vet inte om detta speglar 
ett faktiskt språkbruk i vardande eller är 
ett försök till aktiv språkvård, men jag 
vill i detta sammanhang fästa uppmärk-
samheten på ett annat försök att göra en 
distinktion mellan sammanboende och 
samboende. 

1 förslaget till ny personnamnslag (Nya 
namnregler. Betänkande av namnlags-
utredningen, SOU 1979:25) har utredaren 

anledning att ta upp frågan om släktnamn 
för par som bor ihop utan att vara for-
mellt gifta. Sådana par omnämns om-
växlande som sammanboende och sam-
boende (s. 96 ff.), men som teknisk term 
föredras ogifta samboende (s. 10, 96 ff.). 
Namnlagsutredningen nöjer sig emellertid 
inte med att diskutera släktnamns-
problem för ogifta samboende utan berör 
också frågan om släktnamn för homo-
sexuella sammanboende (s. 97, 100), som 
endast omtalas på detta sätt. Det är 
uppenbart att här föreligger en medveten 
terminologisk skillnad. Att så är fallet 
framgår tydligt av denna sammanfattning 
(s. 100): "På grund av det anförda [ ... ] 
finner sig utredningen inte böra föreslå 
någon särreglering för ogifta samboende. 
Detta gäller även homosexuella samman-
boende." Den mera komprimerade ter-
men samboende har reserverats som be-
teckning för kontrahenterna i det parför-
hållande som närmast svarar mot ett 
traditionellt äktenskapsförhållande. 

Namnlagsutredningens försök till termi-
nologisk distinktion mellan samboende 
och sammanboende har sannolikt inte 
stor chans att slå igenom. Förslaget visar 
emellertid att det onekligen är ännu mer 
komplicerat att beteckna kontrahenterna 
i homosexuella än i heterosexuella par-
relationer. Också därvidlag speglar språ-
ket på sitt sätt vårt samhälle. 

Thorsten Andersson 
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utgiven av 
Svenska Akademien och Svenska språknämnden 

Ordlistan är avsedd som dagligt hjälpmedel i 
grundskola och gymnasieskola och har utarbetats 
av Rolf Hillman, Bertil Molde och Viveca Bratt. 

Den innehåller ca 30 000 uppslagsord och ger rikligt 
med förklaringar, synonymer och fraser, för åtskil-
liga ord även uttal och böjningsformer. 

1 andra upplagan (1980) har texten aktualiserats och 
försetts med ett antal nya uppslagsord. 
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