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Elias Wessén 
1889-1981 
Vid en lärarkurs i Sigtuna sommaren 1942, 
anordnad av Föreningen Norden och 
Modersmålslärarnas förening, höll den 
dåvarande ordföranden i den senare före-
ningen, professor Elias Wessén, ett före-
drag om den nordiska språkgemenskapen. 
Det var ett ämne som sedan länge hade 
upptagit honom och som han redan 1936 
på Föreningen Nordens initiativ hade be-
handlat i en tidningsartikel med titeln 
'Hur vårda vi den nordiska språkgemen-

skapen?" (senare tryckt i Nordisk Tid-
skrift 1938). 

Elias Wessén föreslog i sitt föredrag som-
maren 1942 att det skulle bildas en nordisk 
språknämnd med representanter för de 
olika länderna i Norden. Föreningen Nor-
den blev omedelbart intresserad av denna 
tanke och uppdrog åt Elias Wessén att 
göra upp en plan för en svensk kommitté 
för nordisk språkvård - på grund av kriget 
fick man tills vidare nöja sig med en 
enbart svensk kommitté. Redan i decem-
ber 1942 kunde Elias Wessén lägga fram 
sin plan för en kommitté med uppgift att 
förbereda ett framtida nordiskt språk-
vårdssamarbete. Han angav också denna 
kommittés arbetsuppgifter, nämligen dels 
att motverka ökad splittring genom t.ex. 
ensidiga stavningsreformer eller genom 
att införa olika ord för nya begrepp eller 
företeelser, dels en strävan att öka lik-
heterna mellan språken ifråga om ordför-
råd, skriftbild och stavning. 1 planen fanns 
också förslag till vilka organisationer och 
personer som borde inbjudas att bilda den 
föreslagna kommittén. 

Under det fortsatta arbetet med Elias 
Wesséns plan, särskilt vid en konferens 
våren 1943, kom intresset att förskjutas 
från de nordiska språkfrågorna till de rent 
svenska. Resultatet blev att Nämnden för 
svensk språkvård bildades 1944 med upp- 

gift att "följa det svenska språkets utveck-
ling i tal och skrift samt utöva en språkvår-
dande verksamhet", men också att "söka 
åvägabringa nordiskt samarbete i syfte att 
vidmakthålla och stärka den nordiska 
språkgemenskapen". Nämndens verksam-
het och organisation kom i väsentliga 
avseenden att följa Elias Wesséns ur-
sprungliga plan. 

Elias Wessén var alltså initiativtagaren 
till det som sedan 1974 heter Svenska 
språknämnden. Från nämndens tillkomst 
1944 till dess omorganisation 1974 var han 
medlem av dess styrande organ, arbets-
utskottet, och en synnerligen aktiv med-
lem. För språkvårdsarbetet, både det 
svenska och det nordiska, var han sällsynt 
väl skickad. Han var vår tids mångsidigas-
te och mest produktiva nordiska språk-
forskare. 1 sina vetenskapliga skrifter har 
han behandlat de germanska fornspråken, 
svenska runinskrifter, ortnamn, de svens-
ka landskapslagarna, medeltida svenska 
och isländska handskrifter, foikvisornas 
språk och många andra ämnen. 

Några år efter det att han hade disputerat i 
Uppsala på en avhandling om den ger-
manska n-deklinationen (1914) åtog han 
sig att vid sidan av andra uppgifter under-
visa i svenska vid universitetet i Oslo (då 
ännu kallat Kristiania), en verksamhet 
som han bedrev i trettio år, 1916-46. 
Redan 1919 publicerade han en lärobok i 
svenska språket för norska studerande 
och 1925 första upplagan av Norsk-svensk 

ordlista. Efter det att han blivit professor i 
nordiska språk i Stockholm 1928 började 
han vid sidan av sitt rent vetenskapliga 
arbete en annan betydelsefull gärning, 
nämligen att författa läroböcker för aka-
demisk undervisning, läroböcker som fort-
farande i stor utsträckning används vid 
våra universitet. Några av de viktigaste är 
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(här anges årtal bara för första upplagan 
av skrifterna): Våra ftilkmål (1945), De 

nordiska språken (1941), Svensk språk-

historia 1-3 (1941-1956), Fornsvenska 

texter (1955). Isländsk grammatik (1958), 
Svenskt lagspråk (1965) och grammatiken 
Vårt svenska språk (1968). Här bör också 
nämnas det verk som för en större allmän-
het väl främst är förknippat med Elias 
Wesséns namn, den koncentrerade ety-
mologiska ordboken Våra ord, deras uttal 

och ursprung, publicerad första gången 
redan 1932 i samarbete med Lars Levan-
der men 1961 utgiven (av språknämnden) 
i en helt ny version, senare bearbetad på 
nytt. 

Att skriva läroböcker var självklart för 
Elias Wessén, som själv undervisat på alla 
skolstadier innan han blev professor. Det 
var också naturligt för honom att föreslå 
Svenska Akademien (där han blev med-
lem 1947) och språknämnden att gemen-
samt utge en Skolordlista (1973). Han 
publicerade också tre skrifter i språk-
nämndens skriftserie: Tradition och för-

nyelse inom språket (1973), Om det tyska 

inflytandet på svenskt språk under medel-

tiden (1954) och Språkriktighet och stil 

(1957). Den sistnämnda skriften ger en 
god bild av Elias Wesséns syn på centrala 
språkvårdsfrågor, sammanfattad i avslut-
ningsorden: 

Den språkvård, som åligger oss, får 
icke rygga tillbaka för förändringar i 
språkbruket, när tiden därför är mogen. 
Den får icke stelna i en benhård och 
oförstående konservatism. Men den 
måste framför allt med aktsamhet och 
omsorg vårda det språk, som vi har fått 
i arv, i vardagslag liksom i högtid, vårda 
det och - utveckla det. 

Detta citat är karakteristiskt för Elias 
Wesséns språksyn, som visserligen präg-
lades starkt av omsorg om det ärvda och 
bestående men samtidigt också var öppen 
för nödvändigheten av förändring och 
utveckling. Elias Wesséns språksyn och 
hans omfattande kunskaper om svenska 
språket under alla skeden och i alla dess 
aspekter hade en oerhörd betydelse för 
språknämnden under de 30 år som han 
tillhörde dess arbetsutskott - och inte 
bara för nämnden utan för svensk språk-
vård över huvud taget. Utan hans initiativ 
sommaren 1942 hade nämnden kanske 
inte kommit till, i varje fall inte redan 
under 1940-talet. 

Svenska språknämnden kommer alltid att 
minnas Elias Wessén med tacksamhet och 
vördnad. 

Bertil Molde 
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Bengt Sigurd Språk och konflikt 
Vid symposiet "Regionalism, separatism och etnisk identi-

tet" i Lund den 27-29 oktober 1980 höll Bengt Sigurd, profes-

sor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet, det före-

drag om språk och konflikt som här återges. 

Jag skall i detta bidrag visa att språk kan 
relateras till konflikt på flera olika sätt. 1 
avsnittet Ord för konflikt skall jag studera 
den rika flora av ord för konflikt som 
finns: kiv, gräl, munhuggning, tvist, 
handgemäng, polemik, envig, drabbning, 
krig och många andra. Kartläggningen av 
detta betydelsefält visar typer av konflik-
ter och det framgår att en viktig typ är 
verbala konflikter. 

Ordet konflikt kan liksom t.ex. kontro-

vers, split och tvist, men inte drabbning, 
användas om ett statiskt spänningstill-
stånd (latent konflikt), en intressemotsätt-
ning som kan ha sin grund t.ex. i att en 
nation vill lägga under sig ett område som 
historiskt tillhör en annan, att en organisa-
tion vill öka lönen för sina medlemmar, att 
en arvinge vill ha ett föremål som en an-
nan arvinge också vill ha eller att två unga 
män är intresserade av samma flicka. Men 
ordet konflikt kan liksom kontrovers 

också användas om en manifestation av 
konflikten i handling - öppen konflikt. 1 
öppna konflikter spelar vapen en stor roll 
och det finns en rad ord för dessa hand-
lingar. Men språket spelar också en stor 
roll såsom framgår av uttryck som "mun-
huggning", "ha något otalt med någon", 
"tala ut med någon om något". 

Den roll språket spelar i dessa samman-
hang har inte uppmärksammats tillräckligt 
av språk- och historieforskare. Jag skall 
behandla dessa aspekter i ett avsnitt kallat 
Språk som vapen eller botemedel i kon-

flikt. 

En helt annan roll har språk när de funge-
rar bara som ett medel att känna igen dem 

som tillhör respektive är utanför gruppen: 
vänner eller fiender. De har då en roll 
jämförbar med ras, utseende, traditioner, 
klädvanor, frisyr. Detta behandlas i av-
snittet Språk för identifikation och solida-

ritet. Olika språk tas lätt som tecken på 
djupgående olikheter och samma språk 
som tecken på likhet och enighet. Språk-
skillnader spelar uppenbarligen en roll för 
uppkomsten av konflikter. Men skillnader 
i språkliga vanor är sällan tillräckliga för 
att utlösa större konflikter, de spelar en 
roll i kombination med andra faktorer. 
Man går inte i krig bara för att man vill tala 
eller skriva på ett visst sätt eller på ett 
visst språk, utan detta krav måste förenas 
med andra för att ge en större konflikt: 
krav på landområden, förbättrad ekono-
mi, arbete, livsutrymme, frihet, makt. Om 
förhållandet mellan språkskillnader i för-
ening med andra faktorer och konflikt spe-
kuleras i avsnittet Språkskillnader och 
konflikt. Där görs också ett försök att defi-
niera en skala med stigande konfliktnivåer 
på vilken man kan placera in olika länder. 

Ord för konflikt 
Jag har tagit ord inom konfliktområdet 
som jag kommit på och kompletterat med 
uppgifter ur ordböcker, främst synonym-
ordböcker. De ord man får upp inom 
detta begreppsfält skiljer sig åt i flera hän-
seenden: betydelsemässigt och stilistiskt. 
Tabell 1 visar en grov uppsortering av ett 
30-tal ord. Tabellen visar en viktig skilje-
linje mellan verbala konflikter och sådana 
med våldsinslag (brutala). Bland de verba-
la kan man urskilja ord för mera spontan, 



oorganiserad ordväxling, t.ex. kiv, och 
ord som betecknar ordväxling som är mer 
eller mindre styrd och formaliserad, t.ex. 
(hSplItatU)F1, debatt, som betecknar verbalt 
konfliktbeteende där ordet ges till de age-
rande efter vissa regler eller delas ut av en 
ordförande. Bland våldskonflikter kan 
man genom ordanalysen urskilja civila, in-
dividuella konflikter (mikrokonflikter) och 
militära, nationella konflikter (makro-
konflikter). Bland de civila kan man ur-
skilja en vapenlös och mera oorganiserad 
typ och en där vapen, ibland också en 
sorts regler, används. Inom idrotten före-
kommer besläktade tävlingsgrenar, t.ex 
fäktning, boxning, brottning, som styrs av 
invecklade regler och döms av domare för 
att få ett avgörande. 

Inom en kolumn av ord kan ytterligare 
skillnader iakttagas. Träta och munhug-
gas har en folklig klang, tvist en juridisk, 
meningsurbyte en diplomatisk. Kivas sä- 

ger man mest om barn. De flesta orden kan 
bara användas om öppna konflikthand-
lingar. Som beteckning för det vida be-
greppet (hypernym) passar konflikt bra 
(som i konfliktforskning). Som eufemis-
tiskt alternativ till konfiiktjrskning fun-
gerar tredsIrskni,ig. 

Inom kolumnen av ord för mera formali-
serade och reglerade verbala konfliktbete-
enden syns de akademiska stridernas ord: 
disputation. Ordet dispyt kan inte längre 
sättas upp i den kolumnen, emellertid. Till 
den mera överlagda ordväxlingen hör ock-
så vissa ord för skriftlig strid: polemik, 
noturväxling - en form av diplomatisk 
aktivitet. 

För facklig strid finns två ord: strejk och 
bojkott, som betecknar konfliktbeteenden 
där man använder de ekonomiska vapnen 
arbetsvägran respektive arbetsförbud. 
Dessa högst speciella ord återfinnes inte i 
tabell 1. 

Tabell 1. Några ord för konflikt grovt sorterade efter betydelse. 

KONFLIKT 
verbal icke-verbal (med våld, brutal) 

i 
kamp, strid  

spontan formell, 
ritualiserad civil militär 

(individuell) (mass-) 
utan vapen med vapen e.d.  

gräl(a) disputation 
munhuggning debatt brak duell krig 
ordväxling diskussion handgemäng boxning drabbning 
skällande förhandling slagsmål fliktning fJt-, sjö-, 

luftslag 
träta notutväxling slagväxling brottning sammanstöt- 

ni ng 
meningsutbyte polemik kurr(as) envig skärmytsling 
dispyt diplomatisk puckla på skottväxling förpostfäktning 

aktivitet (varandra) 
kontrovers fajt(as) 
tvist(a) stridsaktivitet 
kiv(a(s)) härnad 

aggressiva hand- 
_______________________________________________________ lingar 
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Bland de civila våldsorden finner vi kur-

ras, kurr, (råkurr), alla slangord, liksom 
fajt och fajtas, skämtsamt puckla på (var-

andra). Polisrapporterna använder nog 
hellre orden handgemäng eller bråk, det 
sista ett ord med lite vidare betydelse. 
Individuella (parvis) konflikter med olika 
vapen har ord beroende på vapen: fäkta, 

fiiktnine, docH på pistol, iä;ja etc. Orden 
brottning, hrotto(s), boxning, ho.va(s) be-
tecknar inte stridshandlingar med vapen 
(boxhandskarna kan knappast betecknas 
som vapen) utan våld där vissa medel eller 
handgrepp dominerar och regler tillämpas. 
Det är ur denna kolumn vissa tävlings-
grenar i idrott förädlats. 

1 den sista kolumnen finns en flora av ord 
för drabbningar till lands, sjöss eller lufts, 
drabbning av arméer eller småstrider. Det 
förefaller förekomma ett visst utbyte av 
ord inom detta område. Man talar t.ex. 
inte längre om att gå i härnad, och det 
finns moderna omskrivningar av typen 
aggressiva handlingar eller aktiviteter, 

där våldet betecknas med mera veten-
skaplig abstrakthet. Troligen skulle det lö-
na sig att studera den krigiska terminolo-
gins utveckling i svenskan och språk som 
franska, tyska, engelska, ryska för att se 
hur den vapentekniska moderniseringen 
följts av verbal modernisering. 

Fastän ord primärt kan placeras i någon 
kolumn kan man ofta använda dem också 
en annan, mer eller mindre bildlig eller 
överförd betydelse. Det kan vara ett 
stilgrepp, t.ex. i idrottsjournalistik. Man 
kan tala om att kriga (om medaljerna), sla-

get på Råsunda, duellen mellan Borg och 

Connors. Man kan säga att två stormakter 
ibland kivas om en liten ö, om man tycker 
deras beteende är barnsligt. Man kan tala 
om verbala envig mellan Palme och Fäll-
din. 

Idrott och spel har sina speciella ordför-
råd, vari ingår t.ex. ,natch, parti, tävling, 

lag, pris, men åtskilliga ord är gemensam- 

rna för idrott, spel och verkliga konflikter, 
t.ex. segrare, vinnare, förlorare. Gränsen 
mellan sportevenemang och andra kon-
fliktbeteenden (bråk) ärju heller inte alltid 
så skarp, t.ex. vid boxning, ishockey- och 
fotbollsrnatcher. 

Inom området finns både substantiv och 
verb, men jag har bara nämnt några ur det 
ordförråd som hör hit och avser inte att 
göra någon morfologisk utredning här. 1 
många fall finns både ett substantiv och 
ett tillhörande verb, ofta i deponens som 
slåss, kis'a.s, kurras, insuhuggas, fäktas, 

brottas, boxas, faftas. 1 vissa fall finns 
inte både substantiv och verb. Det finns 
inget bra verb motsvarande konflikt, kon-

trovers, handgemäng, skärm ytsling, ag-

g!c'ssion 

Vill man kartlägga området får man också 
ta med benämningar på de två parterna: 
angripare, försvarare, motståndare, kom-

battant, kämpe, stridande, krigare, slags-

kämpe, antagonist, kontrahent, vän,flen-

de, de egna, "dom". Man bör också stu-
dera ord för delaktiviteter, stadier, till-
stånd före, under och efter konflikten, 
t.ex. enighet, harmoni, krigsutbrott, an-

grepp, aggression, (sluta) fred, fredsav-

tal, kompromiss, överenskommelse, kapi-

tulation, ge sig, seger, nederlag. Troligen 
skulle mera detaljerade undersökningar av 
ordförrådet inom motsvarande områden i 
andra kulturer, andra tider och andra 
språk ge en hel del intressanta insikter om 
konflikternas väsen, stadier och former. 

Språk som vapen eller 
botemedel i konflikt 
Som framgick av analysen av konfliktfäl-
tets ordförråd (tabell 1), finns en ansenlig 
mängd ord för konflikter som utkämpas 
med ord. 1 alla kulturer och samhällen 
utvecklas mera ritualiserade eller täv-
lingsmässiga former och man kan träna sig 
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som politiker och advokater i verbal strid, 
argumentation, debatt. Redan i antiken 
utvecklades logik och retorik som veten-
skaper inom området. 

Logik är liksom argumentationsanalys 
mera preskriptiv än deskriptiv och varken 
lingvister eller filosofer brukar ge empi-
riskt stödda beskrivningar av våra gräl i 
alla deras förvirrade former. Det är snara-
re författare som Strindberg, Arthur Mil-
ler, Tennessee Williams, Albee som ana-
lyserat grälets anatomi. Det är troligen in-
te så lätt att få tag i goda video- eller 
bandinspelningar av spontant gräl, men 
vissa studier har gjorts på sådant material, 
t.ex. av TV-debatter mellan Palme och 
Fälldin. 

1 många kulturer - t.ex. vår egen? - anses 
det inte socialt korrekt att gräla och sättet 
att handskas med konflikter varierar 
kulturellt och individuellt. Lars Gus-
tafsson observerar i Kinesisk höst (1978, 
Stockholm:Norstedts) vissa skillnader 
mellan kinesiskt beteende och väster-
ländskt: 

"Det finns en kinesisk stilart, tydlig i 
umgängeskonsten och i diplomatin, 
som är olik vår egen: man formulerar 
inte motsättningar eller avvikande åsik-
ter lika explicit som vi gör det. - Har ni 
tänkt stanna uppe länge i kväll? säger 
tolken till delegationen kvällen före en 
ansträngande resa och menar naturligt-
vis: Gå för Guds skull och lägg er litet 
tidigare än igår! 

Den kinesiska traditionen saknar ett 
viktigt inslag i Europas medeltida aka-
demiska kultur, ars disputandi, konsten 
att genom ömsesidiga teser, referat av 
teserna och deras antiteser precisera en 
skillnad mellan två åsikter ner till den 
punkt där skillnaden sitter." (s. 20). 

Men kineserna är ingalunda främmande 
för verbala stridshandlingar. Det finns en 
fin skildring av en verbal skärmytsling i 

Jan Myrdals Sidenvägen (1977, Stock-
holm: Norstedts): 

"1 Chengtu hade rebellerna ockuperat 
hotellet. Vi fick bo på baksidan. Olika 
kampgrupper bekrigade varandra med 
väggtidningar och försökte överrösta 
varandra. Motståndsgruppen körde upp 
framför hotellingången med högtalarbil 
och öppnade med en salva paroller och 
från hotellet svarade rebellhögkvarteret 
med att skruva upp volymen på sin hög-
talaranläggning. Slagorden tjöt och 
fräste i luften. Väggtidningarna fladdra-
de i vinden." (s. 10). 

Den som är skicklig i att finna bra - drä-
pande - repliker kallas slagfärdig. Skick-
lighet i verbal strid är speciellt viktig i 
vissa yrken som politiker, advokat, om-
budsman, men vi prövar alla våra krafter i 
diskussioner eller gräl, äktenskapliga 
gräl, gräl med föräldrar eller barn, bråk 
med överordnade och underordnade, 
grannar, släktingar etc. Filosofins presen-
tation av logiskt resonerande och argu-
mentation med premisser och slutsatser, 
teser och antiteser ger ingen sann bild av 
vad som sker i verbal strid, lika lite som 
Soldatinstruktionen ger en sann bild av 
brutaliteten i krig. Jag skall därför ge en 
kort karakteristik av mänsklig ordväxling. 

Fysiologiskt blir den som grälar upphet-
sad, hans andhämtning blir kortare, hjär-
tat bultar, adrenalinet strömmar till. Han 
blir röd eller vit i ansiktet. Han kan bli 
mera klartänkt, men lika gärna förblindad 
som en tjädertupp. Han tenderar att tala 
kraftigare - höja rösten, till synes för att 
överrösta den andre så ingen kan höra vad 
han säger. Som en konsekvens stiger 
stämbandstonens frekvens och därmed 
tonen - om han inte försöker låta större 
och kraftigare och sänker den. Hundar 
brukar gå på styva ben och resa raggen 
(imponera, säger fackmännen) vilket ger 
ett intryck av att de är större. Deras mor- 
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rande eller skällande hamnar också på läg-

re tonhöjd, vilket ger ett intryck av att 

deras stämband är längre och de är större. 

Den som är engagerad i ett gräl kan tala 

kraftigare med tydligare artikulation för 

att inskärpa orden, men man kan också 

lätt komma på honom med felsägningar - 

brist på empiriskt underlag vågar jag bara 

gissa att dessa felsägningar är annorlunda 

än normala "slips of the tongue". Felsäg-

ningarna kan hänga ihop med att man för-

söker tala snabbare - för att inte lämna 

någon plats i luftrummet. Det mest påfal-

lande vid gräl är emellertid bristen på inter-. 

aktion. Det subtila beteende som vi lyck-

as träna in under många år för verbalt 

samarbete med andra rasar helt samman. 

De som grälar talar i munnen på varandra, 

respekterar inte alls turtagningsreglerna, 

konventionerna för dialog. När den andre 

talar verkar den ene helt upptagen med att 

formulera sitt eget inlägg - om han inte 

levererar det samtidigt. Man talar förbi 

varandra och slår dövörat till. Det verkar 

vara en rimlig hypotes att längden på 

överlappande tal ökar vid verbal konflikt, 

medan minnet för vad den andre sagt sjun-

ker. 

Det samtidiga talandet och bristen på lyss-

nande ökar naturligtvis risken för missför-

stånd (även om det också gör att man inte 

uppfattar alla de okvädinsord och obehag-

liga tillvitelser som motståndaren riktar 

mot en). De ritualiserade verbala konflikt- 

formerna, 	diskussion, 	förhandling, 

"fredssamtal" syftar till att förmå anta-

gonisterna att lugna ner sig och tala lång-

samt, en i taget. De formaliserade verbala 

konfliktformerna har just till syfte att re-

organisera interaktionen genom att ge reg-

ler för hur replikerna skall gå, ibland för 

hur långa de får vara, genom att låta en 

ordförande fördela ordet och låta en sek-

reterare registrera vad som verkligen 

sagts i ett protokoll. 

1 den verbala stridshettan är det ofta inte 

så långt till okvädinsord som "Din idiot", 

"fårskalle", därefter repliker som: "Skall 

du säga", "Säg om det där om du vågar", 

"Vad menar du med att säga ....., "Jag 

skall tala om för dig....., "Det kan du 

vara själv!", "Dito!", "Märk inte ord!" 

Den exakta ordalydelsen hos vad mot-

ståndaren sagt tillmätes ofta stor vikt så-

som framgår av exemplen. 

Det intressanta är ju nu att ett samtal kan 

vara en manifestation av en konflikt eller 

kort och gött kallas konflikt, men det kan 

också vara ett medium att lösa konflikten: 

konflikt då taget i betydelsen intresse-

motsättning, spänningstillstånd. En strid 

med vapen skadar motståndaren fysiskt 

kanske till och med dödar honom, reduce-

rar hans antal om det är fråga om en grupp 

eller nation. Repliker kan vara sårande, 

dräpande och obehagliga för ens anseende, 

och språk är på det sättet att jämföra med 

vapen. Men ord rymmer i motsats till va-

pen också möjligheter att lösa konflikter 

genom att åsikter preciseras, krav framfö-

res klart, missförstånd undanröjes. 

Om det föreligger en intressemotsättning, 

är det emellertid inte alltid så lätt att avgö-

ra om ett verbalt sammanträffande, en 

dialog, är av godo eller av ondo. Man lö-

per risken att de två parterna riktar nya 

anklagelser mot varandra, feltolkar var-

andras yttranden, försäger sig, i varje fall i 

ett muntligt möte. Men man kan också 

hoppas på att diskussionen ger möjlighe-

ter till en lösning av konflikten. Det finns 

numera oftast en klart positiv syn på dia-

logen som en möjlighet att lösa konflikter. 

En konflikt anses som svår om parterna 

inte ens är på talande fot, kan tala med 

varandra - på nationsnivå: har avbrutit de 

diplomatiska förbindelserna (dragit in be-

skickningar eller konsulat). En försiktig 

skriftlig eller väl genomtänkt och styrd 

formaliserad debatt ger parterna möjlighet 

att förklara vad de menat, att erbjuda mot-

prestationer, kompromisser, att lära kän-

na varandra, att ta tillbaka vad man sagt, 

medge misstag (det senare dock inte så 
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vanligt), komma överens, nå fred. Det 
kommer emellertid i mycket hög grad an 
på de exakta språkliga formuleringarna, 
varför språk verkligen i hög grad har med 
konflikt att göra. 

Det är kanske typiskt för det moderna in-
formations- och kommunikationssamhäl-
let att man tror på förhandlingar, samtal, 
dialog. Men i umgänget mellan nationer 
finns också hela tiden risken att man för-
värrar konflikten, likaväl som möjligheten 
att man kommer närmare en lösning. Tro-
ligen skulle en detaljerad analys av utväx-
lade noter, brev, repliker vid samtal ge fl-
na belägg för språkets betydelse vid kon-
flikter. Jag kan tänka mig att översättare 
och tolkar har mycket känsliga uppgifter 
och att språkskillnader lett till missför-
stånd. men kanske också råkat hjälpa till 
att lösa konflikter. Jag har inte konkret 
material tillgängligt för att empiriskt beläg-
ga och illustrera språkets betydelse vid 
fredssamtal etc., men tänker t.ex. på sam-
talen mellan Sadat och Begin, texten i 
SALT-avtalen. 

Språk för identifikation 
och solidaritet 
1 en konflikt är det viktigt att veta vilka 
som står på ens egen sida och vilka som 
står på motståndarens. Språk är ett enkelt 
medel för identifikation och spelar därför 
lätt en roll i konflikter. Det klassiska ex-
emplet på identifikation med språk är na-
turligtvis bibelns bruk av ordet schibbo-
leth som uttalades med s-ljud av en stam, 
med sj-ljud av en annan. Felaktigt uttal 
medförde döden. 1 Japan kastades skul-
den för landets misslyckande under 1940-
talet på utlänningar, främst koreaner - ex-
emplet har motsvarigheter i andra länder 
och tider. När man sökte efter koreaner, 
bl.a. koreanska studenter i Japan, som in-
te alltid är så lätta att skilja från japaner, 
användes också ett språktest enligt vad 
jag fått mig berättat. 

Mera intressant är kanske den psykologis-
ka effekten av samma språk eller olika 
språk och de strävanden att utplåna 
språkskillnader respektive skapa språk-
skillnader som man kan observera i histo-
rien. Jag har läst att palestinier klagat på 
den situation palestinierna befinner sig i 
genom att de inte har ett eget språk. Det 
skulle hjälpa dem att motivera att de vill 
forma en egen nation. Något försök att 
skapa en speciell palestinsk variant av 
arabiska har jag emellertid inte hört talas 
om - något lämpligt dött språk att upp-
väcka just för palestinierna finns väl inte. 
Man kan observera att de regionala sepa-
ratiststrävanden som finns i Bretagne fö-
refaller försöka göra mer av den språkliga 
skillnaden än den är värd. Det finns få 
genuina talare av breton, även om det ges 
kurser i språket vid flera universitet. 
Det är snarare separatiströrelsen som stö-
der språket än språket som stöder separa-
tiströrelsen. Ett likartat förhållande kan 
man finna i en mängd områden. Separa-
tistkämpar letar fram symboler för rörel-
sen: flagga, musik, traditioner, historiska 
monument, frihetskämpar, vapen, en ar-
mé, ett eget språk. 

Ett gemensamt språk ger solidaritet, olika 
språk ger fientlighet. Nu är det också 
skillnad på språk och deras möjligheter att 
ge solidaritet och patriotism. 1 Sigurd 
(1976) görs ett försök att bedöma de fakto-
rer som ger språk möjligheter att överleva 
trycket från andra språk. Man kan tilläm-
pa ungefär samma resonemang här. Ett 
språk ger då större solidaritet om det har 
historia än är utan (som de artificiella 
språken ido. Esperanto, Volapyk, vars 
nationella solidaritetsvärde är inget), stör-
re prestige om språket har litteratur (där-
för brukar separatiströrelser försöka få 
med sig en heller flera författare och 
ibland tycker man att en författare haus-
sas och värderas upp bara för att han 
skriver på regionspråket). 

Ett språk som har en språkvårdsorganisa- 
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tion är mera värt än ett utan. Därför har 
akademier ett stort värde. Ett språk med 
ordböcker och grammatik och som har va-
rit objekt för lingvistisk forskning får hög-
re status. För de döva betydde det mycket 
att deras eget teckenspråk ägnades pro-
fessionell lingvistisk forskning (Bergman, 
1977). Ett språk med skrift är mer värt än 
ett utan. Ett språk som är begränsat till 
regionen eller den egna gruppen är mera 
värt som solidaritetssymbol än ett interna-
tionellt som engelska. 

Att tala samma språk har ett stort värde 
och rätten till att använda sitt modersmål 
betyder oerhört mycket för en människa, 
för känslan av värde. Att tvingas tala på 
en annan persons villkor är ett handikapp. 
Man känner sig aldrig riktigt förstådd när 
man talar ett främmande språk, man har 
svårt att nå full kontakt, att skämta och att 
klara alla situationer. Att känna sig riktigt 
fri. Invandrarförfattare har uttryckt detta 
väl. Den solidaritet man känner med dem 
som talar samma språk har många motive-
ringar. 

1 diskussionen av motsättningar inom 
samhället har även skillnaderna mellan 
olika socialgruppers språk nämnts: skill-
naden mellan arbetarnas språk och kapita-
lismens maktspråk, borgerlighetens för-
tryckarspråk. Klassolidariteten kan då 
också ta sig uttryck i att man hävdar rät-
ten att tala den sociolekt man själv har och 
bekämpa det borgerliga språket, byråkra-
tisvenskan etc. Det finns tecken på dessa 
tendenser i den moderna svenska språk-
debatten. speglad t.ex. i tidskriften Makt-
språk. Diskussionen har också hämtat nä-
ring ur Bernsteins idéer om begränsad 
(restricted) kod och utvecklad (elabora-
ted) kod. 

Språkskillnader och konflikt 
Med ledning av den klassifikation av kon-
flikter som vi gjorde tidigare kan vi sätta 
upp en skala enligt följande. 

0. Fred, inga aggressiva verbala eller bru-
tala handlingar 
Verbala konflikter, ordväxling, debat-
ter 
Konflikter med våldsinslag, handge-
mäng 
Sammanstötningar där polis eller be-
väpnade grupper deltar 
Militära operationer med arméer, stri-
der, slag, krig 
Vapenvila, delning av område, fred 
(återgång till 0) 

Ser vi på några länder där det finns språk-
liga konflikter, kombinerade med andra 
konflikter, kan vi konstatera följande. 1 
Sverige finns vissa konflikter mellan in-
vandrargrupper och andra svenskar, men 
de håller sig på nivåerna 1-2. Det före-
kommer debatt om invandrarfrågan i pres-
sen (insändarsidan), slagsmål t.ex. i Sö-
dertälje, t.o.m. mord som i Malmö. Språ-
ket har ibland tjänat som syndabock och 
samhället har satsat på undervisning i 
svenska eller hemspråket för att lösa kon-
flikterna. 

Det finns i Sverige också dialektskillna-
der, men de leder bara till en skämtsam 
munhuggning mellan skåningar, norrlän-
ningar och andra, och ingen tar den skån-
ska föreningens hot att bilda ett eget Skå-
ne på allvar. 1 Norge förekommer en in-
tensivare diskussion kring de två språken, 
men längre än till nivå 1-2 når man inte. 
Konflikten är inte klart geografiskt lokali-
serad: man kan inte hitta en gräns där 
språkliga och etniska skillnader möts, 
även om nynorskan tillhör västlandet och 
riksmålet östlandet och trakten runt Oslo. 
1 Belgien är språkfrågan central och man 
når tidvis nivå 3. 

1 Frankrike har konflikten mellan Baskien 
och resten av landet en språklig sida och 
man når åtminstone nivå 3-4. 1 Bretagne 
finns en frigörelserörelse som når nivå 2, 
men språkfrågan förefaller vara mindre 
viktig än arbetslösheten i området. 1 Ca- 
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nada når man tidvis nivå 3, men de ekono-
miska, kulturella och språkliga problemen 
har inte varit tillräckliga för att övertyga 
invånarna om att Quebec bör bilda ett au-
tonomt område. 1 USA finns en konflikt 
mellan de svarta och vita med verbala in-
slag, även om det bara är fråga om dialek-
tala skillnader. Men konflikten gäller poli-
tiska och ekonomiska orättf'ardigheter 
snarare än språkliga mål, och även om 
man når nivå 3 under heta somrar är det 
inte någon lokaliserad konflikt som kan 
leda till att ett område strävar att nå själv-
ständighet. 

Det är svårt att dra några slutsater av de 
fall av språkkonflikter som historien upp-
visar och än svårare att spå. Kanske vågar 
man ändå framföra följande hypoteser om 
risken för konflikt. 

En konflikt är mera sannolik om det 
finns en geografiskt lokaliserbar gräns me!-
lan språken än om talarna av de olika 
språken är mera blandade. (Homogeni-
tetsprincipen) 

En konflikt är mera sannolik om språ-
ken är olika (av olika språkfamilj) än om 
de är lika (som dialekter). (Likhetsprinci-
pen) 

En konflikt är mera sannolik om språ-
ken är solida (se Sigurd, 1976), dvs, har 
litteratur, historia, lexikal och grammatisk 
beskrivning, språkvårdsorgan, skrift-
språk. (So!iditetsprincipen) 

En konflikt är mera sannolik om språ-
ken är stora, dvs, stöds av stora populatio-
ner. (Popu!ationsprincipen) 

En konflikt är mera sannolik om de 
språkliga skillnaderna är åtföljda av skill-
nader i politisk makt, ekonomiska möjlig-
heter etc. (Ackumuleringsprincipen) 

En konflikt är mera sannolik om det 
finns någon person som kan artikulera 
områdets problem, entusiasmera, leda, bli 
martyr. (Personlighetsprincipen) 

Inga principer kan ge oss möjlighet att 
förutsäga utvecklingen i olika områden el-
ler beräkna vilken konfliktnivå man kan 
tänkas uppnå under de givna omständig-
heterna. Men man kan i varje fall pröva 
dessa förklaringsprinciper när man disku-
terar konflikter där språk synes ha varit en 
faktor. 
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Sture Allén 	Tjugohundratalet 
och några andra tidsord 
Vad skall vi kalla nästa århundrade? Och vad skall första 
årtiondet av varje århundrade kallas? Dessa frågor tas upp i 
denna artikel av Sture Allén, professor i språkvetenskaplig 
databehandling vid Göteborgs universitet och vice ordföran-
de i Svenska språknämnden. - Uppsatsen har tidigare publi-
cerats i Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.80. 

Första årtiondet 

Upprinnelsen till den här uppsatsen var en 
fråga som anmälde sig under arbetet på 
Förnamnsboken. 1 den ges bland annat 
uppgifter om förnamnens fördelning över 
decennierna från 1800-talets slut till 1970-
talet. Beteckningarna för dessa årtionden 
är i allmänhet oproblematiska: 90-talet, 

30-talet, 70-talet osv. Men vad skall man 

kalla decenniet 1900-1909? 

1 ett sådant sammanhang kan man ju inte 
gärna lista sig ut genom de vanliga kryphå-
len: det första årtiondet under 1900-talet, 
1900-talets första decennium, det första 

decenniet av tjugonde århundradet osv. 

Det behövs andra tag. 

Varför då inte ge detta undanskuffade år-
tionde samma villkor som andra årtion-
den? De har fått namn efter de två sista 
siffrorna i beteckningen för respektive år-
tiondes första år. För det aktuella decen-
niet ger principen alltså 00-talet med alfa-

numerisk skrivning, nol/nol/talet med al-
fabetisk skrivning. Det är så decenniet har 
fått heta i Förnamnsboken. 

Systematiken i beteckningarna för decen-
nier är sålunda fullt klar. Tabell 1 ger en 
översikt. 

Själva året 1900 kallas ju ofta 00. Detta 

gäller nog mest i förbindelsen "(någon är) 
född 00". Också från detta håll finns det 
med andra ord en inkörsport till 00-talet. 

Naturligtvis har problemet känts av tidiga- 

Tabell 1. Årtionden 

Alfabetiskt 	Alfa- 	Nume- 
numeriskt 	riskt 

(artonhundra)- 
femtiotalet 50-talet 50-59 
sextiotalet 60-talet 60-69 

nittiotalet 90-talet 90-99 
(nittonhundra)- 

nollnolltalet 00-talet 00-09 
tiotalet 10-talet 10-19 

femtiotalet 50-talet 50-59 

re. Litteraturvetenskapens dilemma är ex-
empelvis ingen nyhet. Låt oss se hur E. 
N. Tigerstedt behandlar tiden kring se-
kelskiftet. 

Först skall vi kanske vara överens om att 
decennierna som termer mera avser litte-
rära strömningar än precisa tidsavsnitt. 
Men samtidigt är det ovedersägligt att an-
knytningen till årtionden är stark. En 
strömnings genombrottstid blir faktiskt 
namngivande. 

Några citat ur Svensk litteraturhistoria (4 
uppl., 1971) får belysa frågan. Den aktuel-
la kapitelrubriken lyder (s. 337): "Europe-
isk realism och nationell romantik: åttio-
tal, nittiotal, tiotal". Perioden omfattar ti-
den 1879-1919, alltså fyra decennier. Rub-
riken anger tre strömningar/årtionden. 

"Vad beträffar tiotalet - som den nya lit-
terära generationen av praktiska skäl 
oegentligt döpts av K. 0. Bonnier och 
Ludvig Nordström - kom det överhuvud 
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aldrig till någon öppen brytning mellan det 
och nittiotalet .....(s. 340). Vi får alltså i 
själva verket en grupp oegentliga tiotalis-
ter vid sidan av de senare, egentliga tiota-
listerna. De praktiska skäl som nämns bör 
vara språkliga. 

Om Hjalmar Söderberg och Bo Bergman, 
"stadens sångare", heter det (s. 407): 
"Ofta ha de räknats till tiotalisterna, den 
författargeneration som efterträdde nittio-
talet, men både kronologiskt och ideolo-
giskt höra de till en äldre tid." Här an-
vänds sålunda beteckningen tiotalist utan 
reservation i sin vida mening. 

Med denna användning av termerna blir 
det möjligt att skriva följande sammanfatt-
ning (s. 346): "Åttiotalet, nittiotalet och 
tiotalet utgöra tillsammans den första inle-
dande och grundläggande perioden i mo-
dern svensk kultur och litteratur." 

En poet som Anders Österling blev ju 
mycket uppmärksammad under 1900-ta-
lets första decennium för sina naturlyriska 
dikter. Bland verken från detta årtionde är 
Preludier 1904, Offerkransar 1905 och 
Årets visor 1907. För Vilhelm Ekelund 
gäller på motsvarande sätt att han bland 
annat publicerade Vårbris 1900, Melodier 
i skymning 1902 och Dithyramber i afton-
glans 1906. 

Motiveringen till att författare som dessa 
placeras under rubriken "Tiotalet" är 
denna (s. 419): "De författare det här när-
mast är fråga om debutera visserligen i de 
flesta fall redan under det föregående de-
cennium. Men det är först omkring 1910 
som de ha funnit sig själva ..... Enligt mitt 
synsätt är det diskutabelt att på litterära 
grunder hävda en sådan mening om förfat-
tarna till Årets visor och Dithyramber i 
aftonglans. Vad Tigerstedt här försöker 
sig på är att göra författare som av språkli-
ga skäl oegentligt har fått beteckningen 
tiotalister till egentliga tiotalister. Sys-
temtvånget är tydligen mycket starkt. 

Det blir nu intressant att se på ett aktuellt 
uttalande av Österling själv. Av en pre-
sentation av ett TV-program, skriven av 
Per Wästberg, framgår det att han beteck-
nar sig som "en gengångare från genera-
tion 00" (DN 20/I1 1978). Det är väl upp-
enbart att han syftar på det första årtion-
det, som ju faktiskt var hans genombrotts-
tid. Han placerar sig i 00-talet och inte i 
10-talet. 

Det finns också enstaka belägg på beteck-
ningen 00-talet. Carl G. Laurin skriver i 
sin bok Minnen 1898-1908 (1931, s. 7): 
"Mina 'Minnen' från det tiotal, som 
Strindberg, vilkens världsvy helt och hål-
let skilde sig från min, något ohövligt kal-
lat 00-talet, behandla början av min förfat-
tarbana ..... Språkprovet återfinns i för-
kortad form i Östergrens ordbok under 
tiotal som benämning på 1910-talet, alltså 
av allt att döma feiplacerat. Vi kan konsta-
tera att Strindberg har iakttagit tidssyste-
matiken. 

Laurin antyder också möjligheten att 
väcka de negativa associationer som ordet 
nolla och den dåtida beteckningen nol/noll 
för 'klosett' erbjuder. Denna principiella 
möjlighet tycker jag är en ringa belastning 
för 00-talet också i en funktion som ut-
tryck för en litterär strömning. Värdering-
en av denna kommer att växla genom åren 
precis som fallet är med andra strömning-
ar. Ett känt exempel från målarkonsten är 
det ursprungligen förlöjligande impressio-
nist som etikett på färgkonstnärer i en tid 
då linje och färg skulle hållas isär. 

Intressant nog har jag alldeles nyligen fått 
00-talet belagt också hos en nutida Strind-
bergkännare. 1 en promemoria inför utgiv-
ningen av Strindbergs samlade skrifter i 
Statens Kulturråds regi skriver huvudre-
daktören Lars Dahlbäck: "Det gäller 
bland annat ungdomsdramerna från 70-ta-
let ... broschyrerna och artiklarna om tea-
tern från slutet av 00-talet ... samt de 
språkvetenskapliga skrifterna från de sista 
levnadsåren." Ordet fungerar bra. 
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När beteckningen 00-talet väl har etable-
rat sig, är marken beredd för avledningar 
som 00-ta/ist och 00-ta/ism att användas 

vid behov. 

Det finns naturligtvis anledning att ta ett 
stickprov på den historiska sidan också. 1 
Alf Henrikssons och Björn Bergs Alla Ti-

der (1978) är 1900-ta/et och motsvarande 
beteckningar systematiskt tvetydiga. Ett 
särskilt belysande fall är 900-talet e.Kr. 

Som sidrubrik betyder detta århundradets 
första decennium. Texten under rubriken 
börjar: "Från 900-talets början till 1200-
talets slut är Kina ett politiskt splittrat 
land." Här betyder 900-talet hela seklet. 

Konsekvensen blir att liksom rubriken på 
uppslagets högersida 910-talet utläses nio-

hundratiotalet, så bör rubriken 900-talet 
på vänstersidan för klarhetens skull utlä-
sas niohundranol/nol/ta/et. 

Vi har ingen konvention för att klara den-
na ambiguitet i den alfanumeriska skriv-
formen. Eventuellt skulle man kunna an-
vända en apostrof som markering, när 
man syftar på 00-talet i ett århundrade: 
900-talet för första decenniet, 900-talet 

för hela århundradet. 

1 Henrikssons fall kompliceras bilden nå-
got av att 9'00-talet i boken omfattar pe-
rioden 901-910, inte 900-909 som vanligen 
är fallet i modernt språkbruk. Detta häng-
er kanske samman med att vi ju som han 
påpekar (på sidan med rubriken Första 
årtiondet e.Kr.) inte räknar med något år 
0. De första tio åren blir därför 1-10, och 
tiotalet börjar med år 11. För egen del vill 
jag i stället betrakta det första decenniet 
som ett kortdecennium omfattande åren 
1-9. Redan i och med tiotalet 10-19 är vi 
då inne i det rådande språkbrukets rytm. 

Första århundradet och 
tjugoförsta 
Liksom ett århundrade inleds med ett år-
tionde inleds ju ett årtusende med ett år- 

hundrade. 1 detta större perspektiv av-
tecknar sig liknande frågor. 

Vi kan ta 1984 som utgångspunkt. Som tal 
betraktad har denna sifferkombination 
den vedertagna benämningen ettusennio-

hundraåttiofvra. Icke så som årtal betrak-
tad. 1 det fallet heter det, tre stavelser 
kortare, nittonhundraåttiofyra. Vi kan 
alltså iaktta en talprincip och en årtals-
princip. 

Med århundradena är det på samma sätt 
som med årtalen. Vi lever på nittonhund-

rata/et och inte på ettusenniohundrata/et. 

Om vi så startar en nerräkning från nitton-
hundratalet, kommer vi via artonhundra-
talet osv, till elvahundratalet och - tio-
hundratalet. Principen ger oss alltså möj-
ligheten att skilja mellan tiohundratalet, 

åren 1000-1099, och (et)tusentalet, åren 
1000-1999. Det finns all anledning att ut-
nyttja denna möjlighet. Så sker också i 
viss utsträckning. 

Den logiska motsvarigheten på årtalssidan 
är att använda beteckningen år tiohundra 

för år 1000. Man ser ju runda tal som 1000, 
1100, osv, normalt såsom inledningar till 
århundraden. 1 den mån man anlägger år-
tusendenas perspektiv blir beteckningen 
år (et)tusen mer motiverad. 

Räknar vi vidare baklänges, kommer vi 
snart ner till perioden år 1-99, det första 
århundradet i det första årtusendet. 

Den konsekventa benämningen blir nol/-

hundratalet. Det är hela tiden siffran eller 
siffrorna före de två sista siffrorna i årta-
len inom seklet som är namngivande. 1 det 
här fallet tar vi alltså fasta på att 1-99 är 
ekvivalent med 001-099. 

Går vi nu i stället framåt i tiden, ställs vi 
inför den aktuella frågan vad det tjugoför-
sta århundradet skall kallas. Mot den bak-
grund vi har skaffat oss är det rimliga sva-
ret tjugohundratalet. 
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Systematiken i beteckningarna för år-
hundraden sammanfattas i tabell 2. 

ska och danska nämndernas försorg, viI-
ket jag tackar dem för. 

Tabell 2. Århundraden 

Alfabetiskt 	Alfanumeriskt Numeriskt 

nollhundratalet 000-talet 001-099 
etthundratalet 100-talet 100-199 

niohundratalet 900-talet 900-999 
tiohundratajet 1000-talet 1000- 1099 
elvahundratalet 1100-talet 1100-1199 

nittonhundratalet 1900-talet 1900-1999 
tjugohundratalet 2000-talet 2000-2099 
tjugoetthundratalet 2100-talet 2100-2199 

tjugoniohundratalet 2900-talet 2900-2999 
trettiohundratalet 3000-talet 3 000-3099 

För fullständighetens skull anger jag sys-
tematiken för årtusendena i tabell 3. 

Tabell 3. Årtusenden 

Alfabetiskt 	Alfanurnerjskt Numeriskt 

nolltusentalet 0000-talet 0001-0999 
(et)tusentalet 1000-talet 1000-1999 
tvåtusentalet 2000-talet 2000-2999 

niotusentalet 9000- talet 9000-9999 
tiotusentalet 10000-talet 10000-10999 
elvatusentalet 11000-talet 11000-11999 

De alfanumeriska beteckningarna för nol/-
hundratalet och nol/tusentalet, 000-talet 
respektive 0000-talet verkar kanske inte 
omedelbart anslående. De finns där som 
en systematisk möjlighet för den som sö-
ker. 

Precis som när det gäller tiohundratalet 
respektive (et)tusentalet bör vi skilja på 
tjugohundratalet, 2000-2099, och tvåtu-
sentalet, 2000-2999. Årtalet 2000 kan kal-
las tjugohundra eller tvåtusen enligt det 
resonemang som fördes om år 1000. 

Vad tjugohundratalet skall heta blev aktu-
ellt för de danska, norska och svenska 
språknämnderna 1968 genom en fråga till 
den danska nämnden. Jag har fått kopior 
av de resulterande breven genom de sven- 

Den danska nämnden framhåller, att 2000-
talet "vistnok altid'' utläses totusindtallet 
men säger sig kunna acceptera att det 
utläses tvvehundredetallet (9/5 1968). Den 
norska nämnden skriver, att man har 
samma praxis i norskan som i danskan, 
vilket skulle ge totusentalet, men att man 
också kan tänka sig tjuehundretalet (20/3 
1968; också Årsmelding 1968, s. 15). Den 
svenska nämnden rekommenderar i sitt 
svar tjugohundratalet med hänvisning till 
dels att 1000-talet alternativt utläses tio-
hundratalet, dels att tvåtusentalet kan 
beteckna hela tredje årtusendet (13/3 
1968). Vai-för inte försöka samlas kring 
tyvehundredetallet/tjuehundretalet/tjugo 
hundratalet i Norden? 

Jag har i olika sammanhang noterat både 
benämningen tjugohundratalet och be-
nämningen tvåtusentalet för nästa århund-
rade. Man kan säga att språkbruket står 
och väger för närvarande. Det finns anled-
ning att fästa språkbrukarnas uppmärk-
samhet på systematiken, så att den enkla-
re och klarare benämningen tjugohundra-
talet får sin rättmätiga chans att slå ige-
nom. Och det bör göras nu. Tiden går. 
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Harald Dickson Mer om 'inflation' 
Professor Harald Dickson, nationalekonomiska institutionen 
vid Göteborgs universitet, ger här några kritiska synpunkter 
på Alvar Ellegårds artikel om ordet inflation i föregående 
nummer av Språkvård. 

1 Språkvård 1/1981 lägger Alvar Ellegård 
(AE) fram ett förslag till normer för an-
vändning av ordet inflation. Här följer 
några kritiska synpunkter på förslaget och 
på den motivering som AE ger. 

AE börjar sin artikel med att kommentera 
ett par citat: 

"Inflationen ökar snabbare och snabba-
re", läser vi i en tidning. "Inflationen 
är nu 12 pröcent", läser vi i en annan. 
Vad betyder det? Det är inte gott att 
veta, för uttrycken är mångtydiga. 

Men med det intryck jag har av språkbru-
ket under senare år tycker jag det är gan-
ska klart vad den som skrev det andra 
uttrycket menade. Det är också ganska 
klart vad det första uttrycket bör betyda, 
men det är inte uteslutet att den som skrev 
det uttryckte sig slarvigt och egentligen 
menade någonting annat. 

Låt oss då först ta upp frågan vad det and-
ra uttrycket (Inflationen är nu 12 procent) 
betyder. AE diskuterar ett liknande ut-
tryck, nämligen Inflationen är nu i juni 
10%. Han påstår att det finns åtminstone 
fyra inte orimliga tolkningar av detta ut-
tryck. Analogt skulle uttrycket Inflatio-
nen är nu 12 procent ha åtminstone fyra 
inte orimliga tolkningar. Men av de fyra 
tolkningarna är det bara en eller två (den 
fjärde och möjligen den tredje enligt AE:s 
numrering) som stämmer någorlunda väl 
med vad jag är övertygad om att den som 
skrev uttrycket menade, nämligen att 
prisstegringstakten (den hastighet 
med vilken den med en eller annan prisin-
dcx mätta prisnivån stiger) vid tiden i frå- 

ga uppgick till 12 procent per år. Jag på-
står alltså att i detta sammanhang Inflatio-
nen betyder "prisstegringstakten" och att 
12 procent betyder "12 procent per år". 
Vad utelämnandet av orden per år beträf-
far vill jag påpeka att det är allmänt före-
kommande i räntesammanhang: räntan på 
lånet är 12 procent. Också i inflationssam-
manhang är denna ellips mycket vanlig. 

Låt oss nu övergå till det första av de två 
uttryck som AE citerar i början av sin 
artikel, nämligen Inflationen ökar snabba-
re och snabbare. Om den som skrev det 
med Inflationen menade "prisstegrings-
takten", så bör han med hela uttrycket ha 
menat att prisstegringstakten inte bara 
växer (t.ex. att den, uttryckt i procent per 
år, är 12 1981, 13 1982, 14 1983 och 15 
1984) utan att den växer allt snabbare 
(t.ex. från 12 till 13 mellan 1981 och 1982, 
från 13 till 15 mellan 1982 och 1983 och 
från 15 till 18 mellan 1983 och 1984). 

Det är emellertid inte otroligt att den som 
skrev egentligen inte menade detta utan 
bara att prisstegringstakten ökar, dvs, att 
prisnivån ökar snabbare och snabbare, 
vilket inte utesluter att prisstegringstak-
tens ökning är konstant (som i exemplet 
med talen 12, 13, 14 och 15) eller tom. 
avtagande. Men om vi antar att det han 
menade med uttrycket Inflationen ökar 
snabbare och snabbare bara är att prisni-
vån (i motsats till dess stegringstakt) ökar 
snabbare och snabbare, så antar vi inte 
därmed att han med Inflationen menade 
"prisnivån". Det är mycket troligare att 
han menade "prisstegringstakten" men 
att han blandade ihop de två uttrycken 
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Inflationen ökar och Prisnivån ökar snab-
bare och snabbare, så att resultatet blev 
Inflationen ökar snabbare och snabbare, 
fastän han egentligen inte menade att in-
flationen (prisstegringstakten) ökar snab-
bare och snabbare utan bara att den ökar. 

Enligt dessa tolkningar, som är grundade 
på mitt mycket bestämda intryck av 
språkbruket, gäller för båda de från tid-
ningarna hämtade citaten, att Inflationen 
syftar på prisstegringstakten. Men ändå 
föreslår AE att vi med inflation skall mena 
något annat. 1 sin sammanfattning skriver 
han: 

Ordet inflation är åtminstone dubbel-
tydigt: det betecknar både ett resul-
tat och en process. 
För att beteckna resultatet av infla-
tionen bör ordet inflation användas. 

Vad AE menar med resultatet har han 
tidigare i artikeln försökt visa med hjälp 
av ett konstruerat (inte citerat!) exempel 
(s. 28): 

Om man t.ex. skriver: "Inflationen, 
räknad från årsskiftet, var den sista feb-
ruari 6%", så innebär detta rimligtvis 
att resultatet, den allmänna prisnivån, 
är 6% högre den sista februari än den 1 
januari. 

1 detta konstruerade exempel syftar Infla-
tionen inte på prisstegringstakten utan på 
den sammanlagda prisstegringen mellan 
årsskiftet och den sista februari, uttryckt i 
procent av prisnivån vid årskiftet. 

Denna prisstegring kan ju betecknas som 
en sorts resultat av inflationsprocessen 
under de två månaderna. 1 den citerade 
meningen ser det visserligen ut som om 
AE skulle mena "den allmänna prisni-
vån" när han skriver resultatet, men det 
resultat som han vill kalla inflationen är 
helt säkert inte den allmänna prisnivån 
utan dennas sammanlagda stegring under 
de två månaderna. 

Att använda ordet inflation på detta sätt 
förefaller mig ganska främmande, men vid 
en muntlig diskussion visade mig AE två 
ur svenska tidningar hämtade exempel. 
Det klaraste av dem gäller ett land med 
snabbare prisstegring än Sverige och ly-
der: Till i oktober uppgick årets inflation 
till 48 procent. 1 det andra exemplet sägs 
om någonting att det under "en enda val-
period utsatts för trettioprocentig infla-
tion", varmed förmodligen menas att den 
sammanlagda prisstegringen under valpe-
rioden uppgick till 30 procent av prisnivån 
vid valperiodens början. Kanske använd-
ningen av ordet inflation  i betydelsen 
"sammanlagd prisstegring" inte är fullt så 
ovanlig som jag trodde innan jag såg dessa 
exempel. 

De två sist nämnda exemplen ingår i den 
samling av tidningstexter från 1976 som 
gjorts inom Institutionen för språkveten-
skaplig databehandling (Språkdata) vid 
Göteborgs universitet. Denna samling in-
nehåller betydligt fler fall (åtminstone sju) 
där inflation betyder "prisstegringstakt". 
Detta faktum bör hållas i minnet när man 
läser den tredje och sista punkten i AE:s 
sammanfattning, som bl.a. innehåller föl-
jande: 

För att beteckna processen bör ordet 
inflationstakt användas. Om värdet 
preciseras bör måttsenheten anges. 

Exempel: 
"Inflationstakten är nu 12 procent per 
ar. 

Med inflationstakt menas här vad jag tidi-
gare har kallat prisstegringstakt och där-
med något som man enligt ett vanligt 
språkbruk kan kalla inflation. Ordet infla-
tion är alltså i vissa sammanhang liktydigt 
med inflationstakt, men som sammansätt-
ningsled i inflationstakt måste det rimligt-
vis betyda någonting annat. Det verkar 
rimligt att uppfatta sammansättningsledet 
som beteckning för en process (ett händel- 
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seförlopp) - inflationsprocessen. Infla-
tionstakten är då den takt (hastighet) i vil-
ken inflationsprocessen fortskrider. Att 
använda ordet inflationstakt som beteck-
ning för denna process skulle inte vara 
välbetänkt och är väl inte heller vad AE 
vill förorda med sin punkt 3. 

Sammanfattningsvis tycker jag, med hän-
syn till vad vi vet om språkbruket, att vi 
bör tolerera användning av ordet inflation 
i åtminstone tre olika betydelser: det bör 
få beteckna för det första en inflationspro-
cess (ett händelseförlopp som känneteck-
nas av att prisnivån stiger), för det andra 

den sk. takt eller hastighet med vilken en 
inflationsprocess fortskrider och för det 
tredje den sammalagda prisstegring som 
inflationsprocessen har resulterat i under 
ett visst tidsintervall. För den andra bety-
delsen bör det av AE föreslagna ordet in-
flationstakt användas när det kortare in-
flation kan missuppfattas. Den tredje be-
tydelsen är så ovanlig, att förväxling med 
'inflationstakt" lätt uppkommer om man 

inte mycket klart anger vad som åsyftas. 
Vad AE i sin sammanfattning säger om 
angivande av tidsperiod och måttsenhet 
instämmer jag i. 
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Gunnar 	Om behovet av ett ord för 
Jacobsson 

'sovjetmedborgare' 
1 föregående nummer av Språkvård diskuterades möjligheten 
att ersätta nationalitetsordet sovjetmedborgare med ett korta-
re och hanterligare ord. Professor Gunnar Jacobsson, institu-
tionen för slaviska språk vid Göteborgs universitet, kommen-
terar här denna artikel och föreslår att ordet sovjet (med 
trycket på andra stavelsen) används som nationalitetsord. 

Det är ju högst egendomligt, att vi ännu 
inte har - snart 65 år efter upprättandet av 
Sovjetunionen - ett hanterligt ord för 'in-
vånare i Sovjetunionen', 'sovjetmedbor-
gare', allra helst som adjektivet sovjetisk 
existerar sedan länge. 1 Bertil Moldes arti-
kel "Sovjetmedborgare, sovjet, sovjet-
are", i Språkvård 1/1981, s. 30-32, före-
slås orden sovjet eller sovjerare att fylla 
denna lucka. 

Det säregna är, att knappast heller några 
andra av de mest kända språken - sett ur 
svensk synpunkt - äger ett ord för 'sovjet-
medborgare', ja inte ens ryskan själv. Där 
har man syntetiska uttryck bildade av ad-
jektiv + substantiv, alltså "sovjetisk män-
niska", "sovjetisk kvinna", "sovjetiska 
människor". Annars skulle ryskan lätt ha 
kunnat substantivera adjektivet sovetskij 
på mönster av russkij, som betyder både 
'rysk' och 'ryss'. 

Samma skrymmande syntetiska konstruk-
tion återfinns också i övriga slaviska språk 
med de få undantagen, att ukrainskan 
även äger ordet radjan/n (av rada 'råd') 
och tjeckiskan också uppvisar sovéttk 
samt, blott i pluralis, sovéti 'invånare i 
SSSR'. Alla tre orden är dock stilistiskt 
markerade som talspråkiga. För övrigt är 
det mig blott bekant, att man i franskan 
och italienskan substantiverat adjektivet 
soviétique resp. sovietico för att uttrycka 
'sovjetmedborgare' (un, une soviétique, 
un sovietico, una sovietica) ehuru dessa 
uttryck inte tycks vara allmänna. Man kan 

inte värja sig för intrycket, att då inte rys-
kan, det ledande och officiella språket i 
Sovjetunionen, själv disponerar över ett 
ord för Unionens invånare, har inte heller 
andra länder känt behovet särskilt stort, 
allra helst som man av gammal slentrian 
använt ryss, ibland förbättrat till sovjet-
ryss för detta begrepp. 

Orsaken till bristen på ett enkelt ord för 
'sovjetmedborgare' i ryskan bottnar del-
vis i den omständigheten, att detta ord 
inte betecknar nationalitet utan statstillhö-
righet. Medan en medborgare i t.ex. Ame-
rikas Förenta Stater benämns amerikan 
oavsett nationalitetsursprung, är en sov-
jetmedborgares nationalitet alltid angiven 
i officiella dokument: man är ryss, ukrai-
nare, turkmen, huijat eller någon annan 
av Sovjetunionens över hundra nationa-
liteter. 

Nu kan det inte förnekas, att likaväl som 
det finns enkla ord för person som tillhör 
geografiska enheter, statsförbund etc så-
som europé, skandinav, jugoslav behöver 
även invånarna i Sovjetunionen en be-
kväm och hanterlig benämning. Vilken 
skall då väljas? Ur formell synpunkt borde 
Tibet kunna tjäna som mönster för Sovjet i 
betydelsen 'SSSR' och med accent på sis-
ta stavelsen och då infinner sig osökt 
orden sovjetan, sovjetanska med adjekti-
vet sovjetansk. Nackdelen med dessa 
bildningar är dock, att analogien bara ver-
kar i svenskan (danskan och norskan har 
tibetaner). 
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Ordet sovje rare känns på något sätt ovant 
och ovanligt - och som Molde påpekar i 
sin artikel - det finns inget ännat nationali-
tetsord i svenskan på -étare (jag kan inte 
själv avgöra vilken accent - 1 eller 2— som 
låter mest naturlig i detta ord; jag lutar åt 
accent 1 men den avviker från andra na-
tionalitetsord på -are). En möjlighet vore 
att utgå från S6vje - en betoning som 
enligt min erfarenhet är väl så vanlig som 
Sovjét i betydelsen 'Sovjetunionen' - och 
bilda ordet sövjetare (rytmiskt mönster 
hbllöndare) med adjektivet s6vjetisk och 

femininformen sévjetska. 1 alla orden ut-
talas naturligtvis det obetonade -e- kort. 
Huruvida dessa ord skulle kunna accepte-
ras i Danmark och Norge, är dock osä-
kert. 

Sovjet för 'sovjetmedborgare' ställer man 
sig tveksam inför i Danmark, Norge och 
Finland på grund av ordets polysemi. Jag 
undrar dock, om inte denna tvekan är 
ogrundad. Ordet sovjet, som i ryskan ur-
sprungligen betyder 'råd', 'rådsförsam-
ung', har i svenskan två betydelser, av 
vilka den ena - 'Sovjetunionen' - kan av-
föras ur diskussionen. Den andra är 'råds-
församling' i den för det sovjetiska stats-
skicket typiska meningen "organ på alla 
nivåer, från den lägsta administrativa en-
heten till unionen, vilka på en gång utgör 
representationer (kommunala församling-
ar) administrativa organ." (A. Ådahl, 
Rysk civilrättsterminologi i Sovjetunio-

nen, s. 216). Nästan alltid är sovjet kvalifi- 

cerat av en bestämning såsom Högsta 

Sovjet, lokala sovjeter, stadssovjet, by-
sovjet eller står i sådant sammanhang, att 
det klart framgår att det rör sig om organ 
och inte om personer. Det är intressant att 
i detta sammanhang notera, att medan 
många språk lånat in ordet sovjet i bety-
delsen 'för sovjetiska statsskicket spe-
ciellt organ' har andra språk hårdnackat 
motstått detta inflytande och i stället till-
gripit inhemska ord, t.ex. ukrainskan och 
polskan (som båda har ordet rada), för att 
inte tala om språk som notoriskt motsätter 
sig lånord såsom finskan, litauiskan och 
även lettiskan. 

Enligt min mening vore sovjét, -en, -er ett 
bra och hanterligt ord för 'sovjetmedbor-
gare' med feminiformen sovjétiska och ad-
jektivet sovjétisk. 1 svenskan skulle man 
kunna utnyttja de prosodiska möjligheter-
na och kalla landet Sövjet, jämför förhål-
landet Israel:israél:israélisk (till viss del 
även J6pan.japn men japänsk) för att 
undvika homonymi. Ytterligare skulle dif-
ferentiering uppnås genom att låta sovjét 

'(viss) rådsförsamling' ha neutralt genus. 
Såsom det påpekas i Moldes artikel, är 
detta i viss usträckning genomfört i sven-
skan och helt i norskan. Vi skulle sålunda 
i svenskan ha tre homoforma ord Sövjet, 

sovjét (-en) och sovjét (-et), som svårligen 
kan förväxlas med varandra och som väl 
skulle kunna accepteras i danskan och 
norskan. 
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Bertil Molde 	En sovjet eller en sovjetare? 

Svenska språknämndens styrelse diskute-
rade frågan om ett alternativ till nationali-
tetsordet sovjetmedborgare vid sitt sam-
manträde den 27 april 1981. Därvid hade 
styrelsen tillgång bl.a. till Gunnar Jacobs-
sons på föregående sidor publicerade 
artikel. 

De två ord som kan komma i fråga är 
sovjet och sovjetare. För sovjet talar inte 
minst det faktum att ordet redan har fått 
en viss spridning, särskilt inom sportjour-
nalistiken i press, radio och TV. Ordet har 
också den fördelen att det är kort och 
naturligt ansluter sig till adjektivet sovje-
tisk (jfr t.ex. israel:israelisk). Ordet bör 
uttalas med trycket på andra stavelsen 
och med långt e-ljud. Nackdelen med 
sovjet är att det är homonymt med ordet 
sovjet i betydelsen "råd" o.d., både i 
singularis och i pluralis (sovjeter). Risken 
för misstolkning av sovjet eller pluralen 
sovjeter kan dock anses som ganska ringa 
när ordet förekommer i verkliga textsam-
manhang. 

Gunnar Jacobsson föreslår i sin artikel att 
sovjet i betydelsen "råd" o.d. i svenskan 
skulle få neutralt genus. Visserligen finns 
det exempel på att man har talat om "ett 
sovjet" i svenskan, men "en sovjet" 
dominerar helt numera (jfr Språkvård 
1981:1, s. 32), och det ter sig knappast 
möjligt eller nödvändigt att införa - eller 
återinföra - neutrumböjning av ordet. 

Om man accepterar sovjet som nationali-
tetsord vid sidan av sovjetmedborgare, 

skulle man alltså få två homonyma sub-
stantiv (en) sovjet vid sidan av kortformen 

Sovjet för Sovjetunionen. Namnet Sovjet 

har i svenskan två uttal, dels med tryck på 
andra stavelsen, dels med tryck på första 
stavelsen. Bägge uttalen är korrekta. 

Ordet sovjetare (äldst belagt 1969) har 
hittills varit mycket ovanligt. Det har den 
fördelen att det inte kan betyda något 
annat än "sovjetmedborgare" och att det 
är bildat med ändelsen -are som många 
andra nationalitetsord. Andelsen -are an-
vänds dock ofta i nybildningar med klart 
vardaglig klang till grundord som inte är 
verb, t.ex. rek/amare, höglönare, lång-

vägare, gör-det-självare, våldtäktare. Det 
skulle därför kunna finnas en viss risk att 
ordet sovjetare skulle komma att uppfat-
tas som ett slags vardagligt och inte helt 
allvarligt menat ord. Man skulle alltså 
kunna komma att se på orden sovjetare 
och sovjetmedborgare som synonyma ord 
med olika stilvalör, vilket knappast är 
önskvärt. 

Svenska språknämndens styrelse har med 
hänsyn till de omständigheter som här i 
korthet diskuterats beslutat att som alter-
nativ till sovjetmedborgare i första hand 
rekommendera sovjet (-en -er). Styrelsen 
anser dock att också sovjetare kan använ-
das - det ordet har rekommenderats för 
finlandssvenskans del av Svenska språk-
nämnden i Finland liksom den norska 
motsvarigheten sovjeter för norskans del 
av Norsk språkråd. Framtiden får utvisa 
vilket av orden sovjet eller sovjetare som 
kan komma att användas som ett allmänt 
spritt alternativ till sovjetmedborgare. 
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Bertil Molde Grus i maskineriet - om slang, 
vardagsspråk och idio- 
matiska uttryck 
1 denna artikel återges ett föredrag som hölls av professor 

Bertil Molde vid ett symposium om internordisk språkförstå-
else våren 1980 (jfr s. 30 f). Föredraget är tidigare publicerat 

i symposierapporten Internordisk språkförsta°else, redigerad 

av Claes-Christian Elert (Acta Universitatis Umensis 33, 

Umeå 1981). 

Att vi över huvud taget kan tala om en 
långt gående förståelighet mellan dan-
skan, norskan och svenskan beror ju 
framför allt på likheterna i ordförrådet. 
Det finns en del olika skattningar av hur 
omfattande dessa likheter är. Gösta Berg-
man säger i sin skrift Likt och olikt i de 
skandinaviska språken (s. 7): "Det är ett 
glädjande faktum detta, att låt oss säga 

50% av alla ord i vanlig löpande text är 
genast begripliga för vem som helst i Nor-
den som kan läsa innantill. Själva roten 
eller kärnan i ordförrådet är gemensam". 
Jag tror att 50% är alltför litet, och jag 
skulle själv vilja sätta siffran högre, kan-
ske till över 60%. Det är ju också så att 
åtskilliga ord dessutom är eller kan vara 
självförklarande i det sammanhang där de 
förekommer. Sådana här uppskattningar, 
t.ex. Gösta Bergmans, är i regel gjorda 
med ledning av normala texter, på en sti-
listiskt och innehållsligt ganska neutral ni-
va. 

Det mera lediga språket, framför allt tal-
språket, har alltid innehållit ord, fraser 
och uttryck som kan vara speciella för 
bara ett språk. Detta förhållande avspeg-
lades tidigare i ganska liten utsträckning i 
sådant skriftspråk som andra nordbor mö-
ter, t.ex. i normala tidningar, tidskrifter 
och böcker. Också det talade massme-
diespråket låg tidigare på en relativt "nor-
mal" stilnivå, dvs, rent vardagligt språk, 

slangspråk o.d. förekom förr inte så ofta i 
det språket. 

Under de senaste decennierna har det 
skett en ändring härvidlag. Vardagsspråk 
av olika slag, slang o.d. tränger nu för 
tiden in i många slag av "normalspråk-
liga" texter, inte bara i tal utan också i 
skrift. 

Detta är något som tycks vara gemensamt 
för många språk, inte bara de nordiska. 
Man kan om man så vill kalla det för en 
allmän sänkning av stilnivån inom de fles-
ta genrer - med undantag för officiellt 
språk, förvaltningsspråk o.d. och för reli-
giöst språk (men t.ex. i ledig predikostil 
märks åtminstone i Sverige en tendens till 
vardagligare stil). 

Det förefaller mig som om denna föränd-
ring (sänkning) av stilnivån kan innebära 
ökade problem för den nordiska språkför-
ståelsen. Vardagliga uttryck och ord, 
slanguttryck och talrika idiomatiska ut-
tryck är ofta säregna för bara ett språk. 
Visserligen kan varje enskilt ord i olika 
flerordiga uttryck vara gemensamt för 
danskan, norskan och svenskan och där-
för begripligt, men själva sammanställ-
ningen av orden till ett idiomatiskt uttryck 
kan förekomma i bara ett av språken och 
där ha en mycket speciell innebörd. För 
den som inte har språket i fråga till mo-
dersmål kan det då vara svårt att uppfatta 
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att det rör sig om ett speciellt uttryck med 
en särskild helhetsbetydelse, vid sidan av 
de enskilda ordens betydelser. 

Det ligger alltid nära till hands för den ut-
omstående att tolka sådana här uttryck 
bokstavligt och inte direkt uppfatta den 
speciella, överförda användningen. Eller 
att uppfatta den lite för sent, vilket när det 
är fråga om talspråk kan få allvarliga följ-
der för den totala förståelsen. 

Idiomatiska uttryck 
Om en dansk säger att någon "står med 
håret ned ad nakken", så är det inte säkert 
att en icke-dansk nordbo omedelbart inser 
att det rör sig om ett stående uttryck, och 
det kan vara svårt för honom att förstå 
vad dansken egentligen menar. Om en 
svensk i stället säger attt någon "står där 
med sin tvättade hals", kan det leda till 
samma oklarhet. 1 själva verket betyder 
de båda uttrycken ungefär detsamma. 

Hur många danskar eller norrmän förstår 
utan vidare svenska uttryck som de följan-
de, även om de förstår varje enskilt ord i 
dem: 

få något om bakfoten 
gå på lösa boliner 
ge någon på båten 
falla i farstun för något 
ligga någon i fatet 
nu är det kokta fläsket stekt 
den obotfärdiges förhinder 
kasta ett getöga på någon 
den gubben går inte 
inte gå av för hackor 
lägga hyende under lasten 
på en höft 
över hövan 
när det kommer till kritan 
köpa på krita 
det hindrar inte lagfarten 
springa för brinnande livet 
lägga på lut 
kamma noll 
ett strå vassare 

Eller hur många svenskar förstår danska 

uttryck som följande (som ofta också finns 
i norskan): 

på bedste beskub 
tage skade for hjemgld 
lade sorteper gå videre 
tampen bnender 
de er to alen af et stykke 
vre på sin egen boldgade 
efter alle solemrker at dØmme 
det gik i fisk 
skyde en hvid pind efter noget 
slå til sØren 
gå i vasken 
syv-ni-tretten 
jeg har sagt det hundredesytten gange 
lØbe med en halv vind 
det koster det hvide ud af Øjnene 

Sådana här fraser hittar man i regel i de 
större ordböckerna mellan t.ex. danska 
och svenska, och därför ger jag inga för-
klaringar här. Men det kommer hela tiden 
till nya uttryck, långt tätare än vad man 
hinner med att förteckna och förklara i 
olika tvåspråkiga ordböcker. Ett ganska 
färskt exempel är uttrycket "dra något i 
långbänk(en)", som blivit spritt i nutida 
svenska genom statsminister Fälldin och 
som till dess han använde det i ett tal var 
okänt för de flesta svenskar (fast det är 
belagt i svenskan sedan århundraden till-
baka). Uttrycket betyder "dra ut på tiden 
med något, förhala något". Ett relativt 
nytt danskt uttryck kan också nämnas, 
"tage gas på én", vilket betyder ungefär 
"göra narr av någon, reta någon". 

Vardagsspråk och slang 
Ett annat område där ordböckerna av oli-
ka skäl kan ha svårt att följa med är var-
dagsspråket och slangspråket - hur nu 
gränsen skall dras mellan dem, Här har 
utvecklingen inom vissa områden gått 
mycket snabbt under senare decennier, 
särskilt när det gäller det som Allan Kar-
ker kallat "den sproglige aftabuering eller 
de vulgre glosers triumftog" (i uppsat-
sen Tyve års dansk sproghistorie (1955-
1975, i: At frdes i sproget, Dansk Sprog- 
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nvns skrifter 9, 1975). Jag citerar ett 
stycke ur Karkers uppsats (s. 31 fl): 

Allerede i 1967 havde sproget i radio og 
tv's kulturelle og dramatiske udsendel-
ser dog udviklet sig i en sådan retning at 
boghandler H. 0. Lange i Fredrikshavn 
navngav tendensen rØvkulturen. En 
student kunne offentligt, i et konserva-
tivt dagblad, betegne professorerne 
som en samling hrngerØve. Det hidtil 
dØdkedelige blev rØvkedeligt, og den 
der fØlte sig fØrt bag lyset eller sniglØbet 
hevdede nu at vre blevet rØvrendt. 

Sidst i 6øerne vandt det emfatiske pre-
tiks skide- indpas i dagspressen; en tea-
teranmelder kunne rose et stykke som 
skideska'gt, i en annonce om en bytte-
lejlighed kunne annoncØren  definere 
sammes beliggenhed som skideligegyl-

dig, og så fremdeles." 

Samma tendens är ju välkänd t.ex. från 
svenskan, men orden är inte alltid desam-
ma. Dock bör ju nämnas att svenskans 
förled skit- används på i stort sett samma 
sätt som danskans skide-, t.ex. skitbra, 

skitkul. Men i åtskilliga fall har språken 
här berikats med nybildningar som inte 
just främjar grannspråksförståelsen! 

Redan gamla välkända vardagsord kan 
ofta vålla problem, problem som antagli-
gen blivit större genom ordens ökade fre-
kvens i mera normalt allmänt språkbruk. 
Några exempel, och jag nöjer mig här och 
i fortsättningen med svenska exempel: kul 

(da. sjov el. skwg, no. gØyal), mygel, myg-
la, hoj (cykel), rea (realisation; realisera). 
En bilist eller motorcyklist kan göra en 
rivstart, dvs, starta med rejält gaspådrag 
så att gruset sprutar eller hjulen river i mot 
gatan. När ett sådant ord används i det 
ursprungliga sammanhanget kan det väl 
vara ganska begripligt för andra nordbor. 
Men när det förekommer i en fras som 
'avtalsrörelsen gjorde en rivstart i går", 

är det förmodligen långt svårare att veta 
vad som avses. 

Andra svenska vardagsord som nu långt 
mer än förr används i" vanligt" språk är 
t.ex. kille ( pojke; man), nej (flicka; kvin-
na), kåk ( hus), macka (smörgås), käka el. 
krubba ( äta). Ordet pyton har fått en ut-
bredd speciell användning i betydelsen 
"illa, obehagligt" i uttryck som må, lukta, 
smaka pynon. 

Från narkomanernas värld har en del ord 
tagits upp i allmänt språkbruk i flera 
språk. Själva orden knark ( narkotika) och 
knarka (använda narkotika) bör nämnas 
här. Aven ord som flumma (vara el. upp-
träda förvirrat på grund av narkotika) och 
flummig stammar från narkomanvärlden, 
men de har fått en långt vidare använd-
ning. Man har t.ex. den nedsättande be-
nämningenflumpedagogik på en viss sorts 
låtgå-pedagogik som förekommer (eller 
anses förekomma) i svenska skolor. 

Naturligtvis skulle det gå att räkna upp 
mängder av andra slang- och vardagsord, 
men det avstår jag ifrån nu. Vi vet att det 
finns ett mycket rikt material att ösa ur i 
alla våra språk. De här orden är påfallande 
ofta nationella, dvs, specifika för bara ett 
av språken. Det hindrar inte att det också 
finns en rad ord som finns i flera språk. 
Det rör sig då framför allt om lånord från 
engelskan (eller amerikanskan), t.ex. 
cool, flopp. 1 stort sett får man dock säga 
att det vardagligaste (mest slangbetonade) 
ordförrådet - både då det gäller enskilda 
ord och då det gäller fraseologin - i vart 
och ett av de skandinaviska språken skil-
jer sig mera från de andra språkens mot-
svarande ordförråd än vad som gäller de 
flesta andra områden inom språken. Ut-
växlingen av ord och uttryck mellan de 
nordiska språken är inte heller särskilt 
stor inom den här sfären. Möjligen kan 
man säga att norskan här i vissa avseen-
den är ett undantag. Norskan har faktiskt 
lånat en del sådana här ord från svenskan 
under senare decennier, t.ex. kjendis. 
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Mera svårförståeliga texter? 
Jag vill med det jag här har sagt i ytterst 
koncentrerad form påstå att stilförskjut-
ningarna i modernt språk - mot en alltme-
ra ledig och vardaglig stil i allvarlig, nor-
mal text - har gjort att genomsnittliga tex-
ter, t.ex. i dagstidningar och modern 
skönlitteratur och också i det talade språk 
man möter i radio och tv, har blivit mera 
svårförståeliga för folk från grannländerna 
än vad motsvarande texter var förr. 

Det här är naturligtvis något som bör un-
dersökas - och som kan undersökas. Låt 
mig emellertid förutsätta att jag har rätt i 
min förmodan. Vad innebär det i så fall för 
frågan om nordisk språkförståelse? Ja, det 
betyder väl först och främst att det finns 
anledning att bevaka just den här sidan av 
språken när de används i nordiska kontak-
ter. Det kanske också kan innebära att vi 
t.o.m. borde uppmuntra slang- och var- 

dagsordslån mellan våra språk. Det är väl 
f.ö. något som kanske kan komma av sig 
självt om de nordiska kontakterna ökar på 
olika sätt, t.ex. genom en nordisk radio-
och tv-satellit. 

Mera realistiskt är väl dock att vi bör ägna 
det vardagliga, lediga språket och de fasta 
fraserna och uttrycken mycket mera upp-
märksamhet än tidigare. Det gäller 
grannspråksundervisning på alla nivåer, 
och det gäller också ordböcker och ordlis-
tor. Det är svårt och dyrt att ofta ge ut 
omfattande ordböcker mellan två eller fle-
ra nordiska språk. Man kanske kunde tän-
ka sig att göra särskilda fras- och "låg-
stils"-ordböcker lite oftare - det ärju stor 
tillväxt i den här delen av ordförrådet. 
Sådana ordböcker kanske t.o.m. för en 
gångs skull kunde göras trespråkiga - allt-
så dansk—norsk—svenska. 
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Bertil Molde Två rekommendationer från 
språknämnden 
En viktig del av Svenska språknämndens arbete är rådgiv-
ningen i språkfrågor. Nämnden besvarar årligen ca 8 000 
språkfrågor, de flesta i telefon. En del av råden och rekom-
mendationerna publiceras i denna tidskrift i den återkomman-
de avdelningen Frågor och svar. 1 vissa fall behandlas i större 
artiklar sådana problem som nämndens styrelse eller sekreta-
riat tagit ställning till. Två nyligen beslutade rekommendatio-
ner av nämnden tas upp i denna artikel. 

Höga kronbelopp 
SIS - Standardiseringskommissionen i 
Sverige har rekommenderat att man som 
beteckningar för tusen kronor, miljon(er) 
kronor och miljard(er) kronor skall använ-
da kkr, Mkr resp. Gkr. 1 kkr står k natur-
ligtvis för kilo, internationellt prefix för 
"tusen" —jfr km = kilometer. 1 Mkr är M 

symbol för mega-, internationellt prefix 
för talvärdet 106 (en miljon) - jfr 
MW= megawatt. 1 Gkr är G symbol för 
giga-, internationellt prefix för talvärdet 
10 (en miljard). 

Beteckningarna kkr, Mkr och Gkr är inte 
förkortningar i gängse mening, utan de är 
kombinationer av symboler (k, M, G) och 
förkortningen kr för kronor. Prefixen eller 
symbolerna k, fil, G är framför allt avsed-
da att användas i internationella beteck-
ningar för måttenheter med fast värde. 
Det kan därför ifrågasättas om de är helt 
lämpliga för myntenheter. Beteckningarna 
kkr, Mkr och Gkr är inte internationella, 
eftersom förkortningen kr inte är interna-
tionell. Deras ändamålsenlighet i svenskt 
allmänspråk har ofta ifrågasatts (jfr t.ex. 
Språkvård 1966:4, s. 15). 1 stället för kkr 
har i allmänt språkbruk beteckningen 1kr 
(tusen kronor) länge varit gängse. 1 stället 
för Mkr används ofta mkr, där m är att 
betrakta som en svensk förkortning för 
miljon, inte som prefixet mega-. Beteck-
ningen Gkr är över huvud taget ovanlig; 

vanligare är att man skriver "miljard(er) 
kronor". 

Det bör också nämnas att kkr, Mkr och 
Gkr normalt "utläses" som "tusen kro-
nor", "miljon(er) kronor" resp. "mil-
jard(er) kronor", inte som "kilokronor", 
"megakronor" resp. "gigakronor". Det 
är alltså dålig överensstämmelse mellan 
beteckningarna och det sätt man läser ut 
dem på. 

Inom Språkvårdsgruppen (se Språkvård 
1981:1, s. 3) har man diskuterat möjlighe-
ten att för bruk i allmänspråket gemensamt 
rekommendera hanterliga förkortningar 
för tusen, miljon(er) och miljard(er) kro-
nor. Förkortningen 1kr är då självklar, ef-
tersom den har lång hävd. För miljon(er) 
och miljard(er) kronor har det gällt att fin-
na förkortningar som inte kan missförstås 
eller förväxlas. Både mkr och milj kr kan 
vara olämpliga, eftersom de skulle kunna 
hänföras både till miljon och till miljard. 
Språkvårdsgruppen har därför valt att 
nyskapa förkortningar för dessa båda hög-
re kronbelopp, nämligen mnkr resp. mdkr. 
Därvid har utnyttjats en för svenska för-
kortningar stundom använd princip att ta 
med första och sista bokstaven i det ord 
som förkortas (jfr ca, nr, dr, gm m.fl.). 

Språkvårdsgruppen rekommenderar alltså 
förkortningar 1kr, rnnkr och mdkr, särskilt 
när det gäller allmänt språkbruk, dvs. tex- 
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ter som riktar sig till allmänheten. 1 tek-
niska och andra sammanhang där missför-
stånd inte behöver befaras kan man också 
skriva kkr, 4vIkr och Gkr. 

Display - teckenruta 
På vissa ur, på miniräknare mm. finns det 
ett litet "fönster" där siffror, bokstäver 
och andra tecken visas. Ett vanligt ord för 
detta, också i svensk text, är det engelska 
ordet display. Samma ord används i andra 
länder, t.ex. Danmark, Norge och Fin- 

land. Inom Nordiska språksekretariatet 
har man försökt få fram ett helt gemen-
samt nordiskt ersättningsord för display. 
Resultatet har blivit teckenruta (norska 

tegnrute, danska tegnrude). Svenska 
språknämndens styrelse har beslutat att 
för svenskans del rekommendera tecken-

ruta i st.f. display. Det är nämndens för-
hoppning att detta nybildade ord snabbt 
skall slå igenom, så att det onödiga och 
mera svårhanterliga engelska lånordet 
display kan trängas tillbaka. 
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Litteratur 

Ord til andet 
Den danska språknämnden gav 1975 ut en 
volym uppsatser Atfa'rdes i sproget. lagt-

ta ge/ser og synpunkter. Samma undertitel 
har också en nu utgiven skrift i nämndens 
serie fått - Ord til andet. lagttagelser og 

synpunkter 2 (Gyldendal 1980). Den nya 
volymen innehåller bidrag från nuvarande 
och tidigare medlemmar av Dansk Sprog-
nvns styrelse och av amanuenserna vid 
nämnden. Professor Peter Skautrup redo-
gör för den långa och invecklade förhisto-
rien till den danska nämnden. Den börjar 
med Elias Wesséns kända förslag 1942 om 
att den svenska Föreningen Norden skulle 
ta initiativ till en svensk kommitté för nor-
disk språkvård. Viktiga mellanstationer är 
den danska stavningsreformen 1948 och 
Lis Jacobsens initiativ till en nämnd knu-
ten till Det danske Sprog- og Litteratursel-
skab. Det är dock först den 25 mars 1955 
som Dansk Sprognvn kan hålla sitt kon-
stituerande möte. 

En viktig roll både i Dansk Sprognvns 
förhistoria och i den senare verksamheten 
har Retskrivningsordbog (RO) spelat. 
Från 1955 till 1979 har den tryckts i sexton 
tryckningar om tillsammans 686 000 ex-
emplar. Kring den och kring stavningsfrå-
gor uppehåller sig tre av bidragsgivarna 
till Ord til andet. Professor Erik Hansen 

redogör i sitt bidrag, Den nye Retskriv-
ningsordbog, för hur ordbokens nya upp-
laga nu sedan drygt tio år tillbaka växer 
fram i en växelverkan mellan nämndsek-
retariatets amanuenser och nämndens ar-
betsutskott. Inte oväntat är det problemet 
att avgöra vilka nya ord som skall tas med 
som kräver mest arbete. Till skillnad mot 
Svenska Akademiens ordlista innehåller 
RO också en rättskrivningsvägledning och 
där menar Hansen att det behövs både 
kompletteringar, förtydliganden och för-
enklingar. En optimistisk förhoppning är 

att den nya upplagans manuskript skall 
vara klart till 1985, alltså ungefär samtidigt 
som den elfte upplagan av SAOL beräk-
nas föreligga. Amanuens Christian Bec-

ker-Christensen diskuterar i anslutning till 
arbetet på den nya RO reglerna för och 
funktionen hos dubbelteckning av konso-
nanter i danskan. 1 den tredje uppsatsen 
med anknytning till ROs rättskrivnings-
vägledning Urimeligt svrt? redogör ama-
nuens Henrik Galherg Jacobsen för när 
ett danskt adverb skall ha ändelsen t och 
när det inte får ha det. De danska reglerna 
är betydligt mer invecklade än motsvaran-
de svenska och Jacobsens genomgång av 
de fonetiska och syntaktiska förutsätt-
ningarna för denna ortografiska detalj 
mynnar ut i ett flödesschema med inte 
mindre än arton "boxar". Naturligt nog 
finner han ett sådant system svårt och 
opraktiskt, och hans förhoppning inför 
den nya RO är ett större mått av valfrihet. 

1 Ord til andet finns också några uppsatser 
kring olika aspekter av det vardagliga 
språkbruket. Marie Bjerrum, lektor vid 
Institut for Dansk Dialektforskning, utre-
der hur verben blive och bie blandats sam-
man i modern själländska, särskilt köpen-
hamska, så att blive har övertagit bie:s 

betydelse 'vänta'. Amanuens Else Bojsen 

diskuterar under rubriken Fonetiske kli-
chéer hur olika förvrängda uttal övergår 
till att bli stående uttryck, klichéer. Hon 
visar på den nära släktskapen med slangen 
och kan också peka på en rad olika källor 
till de fonetiska klichéerna: dialekter, so-
ciolekter, äldre språkskikt, eufemismer, 
främmande språk och en avsiktlig, inte 
sällan alluderande, förvanskning. Det i 
danskan starkt produktiva ordbildnings-
elementet -ert behandlas av professor 
Poul Lindegård Hjorth under rubriken 
Fra fulert till sjofert. Ändelsen som sådan 
är känd redan i 1500-talets bibelöversätt- 
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ningar, men det är framför allt efter cirka 
1950 som den blir starkt produktiv. De 
talrika exemplen visar här på en mycket 
stor spridning från de pejorativa drukkert 

'fyllo', dummert ' dumburk, teve', det 
uppfinningsrika klappert 'hopfällbar mmi-
cykel' till porrvågens frackert 'fräckis'. 
Sammanfattningsvis konstaterar Linde-
gård Hjort att alla dessa bildningar ligger 
utanför stilskalans centrala del, med "hu-
moristiske bitoner, fortrinsvis nedsetten-
de, men kun undtagelsesvis starkt for-
dØmmende ... men aldrig uforbeholdent 
lovprisende". 

Två helt olika sidor av språkkontakter be-
handlas också i Ord til andet. Allan Kar-
ker, ordförande i Dansk Sprogmevn, redo-
visar sina erfarenheter av svårigheterna 
att på ett fullgott sätt förverkliga att dan-
skan, som avsikten är, blir ett fullvärdigt 
och jämbördigt språk i den Europeiska 
Gemenskapen, EG. Utifrån tre välvalda 
och utförliga exempel kan han visa att de 
stora svårigheterna framför allt finns vid 
översättning av dels texter på en hög stil-
nivå, t.ex. tal i traditionell fransk retorisk 
stil, dels lagtexter. En sida av ordlånen 
som ofta glöms bort är att danskan, liksom 
övriga skandinaviska språk, faktiskt 
också varit och är ordexportör. Att detta 
dock är fallet visar amanuens Arne Ham-
burger med en rad fina exempel i sitt bi-
drag Dansk ordeksport. Redan vikingarna 
förde med sig ord till England, t.ex. hus-
hand, call, take, they, them, och till 
Frankrike, t.ex. homard 'hummer'. Hol-
bergs bildliga bruk av kandestØber har in-
te bara lånats i svenskan utan också i tys-
kan Kannegiesser och holländskan kan-
nengieter. Att bil ursprungligen kom till 
vid en tävling i Politiken känner kanske 
många till liksom att den internationella 
enheten för magnetisk fältstyrka örsted 
emanerar från den danske fysikern H. C. 
Ørstedts efternamn. Däremot är det nog 
mindre känt att ordet gen ursprungligen 
skapades av den danske biologen W. Jo- 

hannsen, och alla har säkert inte heller 
genomskådat det danska ursprunget till 
måttenhetsprefixenfemto (10') och atto 
(108). 

En central roll i allt språkligt arbete spelar 
ordböckerna, och det är därför naturligt 
att Ord til andet också innehåller en upp-
sats i detta ämne. Professor Niels Åge 
Nielsen ger i Hvad betyder fremmedorde-
ne? en snabb historik över de danska 
främmandeordböckerna med tonvikt på 
Meyers Fremmedordbog. Hans framställ-
ning avslutas med en fyllig översikt över 
facklexikon och specialordböcker. 

Ord til andet - vars titel närmast motsva-
rar det svenska uttrycket ord för ord - tar 
upp många av de grundläggande frågorna 
för språkvården: de främmande orden, 
normeringsproblemet och konflikten mel-
lan norm och bruk. Den gör det utifrån 
den danska språkvårdens perspektiv, men 
det fina resultatet är av stort intresse inte 
bara för danskar och inte bara för språk-
vårdare utan för alla som är intresserade 
av språk och språkvård. 

Per A. Pettersson 

Modersmålsundervisning och 
grannspråksförståelse 
Under åren 1978-1980 anordnades fem 
nordiska symposier i tillämpad nordisk 
språkvetenskap och modersmålspedago-
gik. Symposierna finansierades genom an-
slag från Nordiska ministerrådet, och de 
planerades av en nordisk forskargrupp 
med professor Ulf Teleman som ordföran-
de. Symposierna hade som huvuduppgift 
att diskutera forskningsproblem av vikt 
för språkvårdsarbetet i Norden och för 
nordisk språkförståelse. Särskild upp-
märksamhet ägnades frågor av betydelse 
för modersmålsundervisningen i de nor-
diska länderna. 

Det första symposiet hölls i oktober 1978 i 
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Köpenhamn och det behandlade "Språk-
riktighet i skolan - normerna". Ledare 
var professor Erik Hansen, Köpenhamn. 
Nästa symposium hölls i Helsingfors i ja-
nuari 1979, och det tog upp "Grammatik-
modeller och alternativa begreppssystem i 
modersmålet" under ledning av fil. dr Au-
Ii Hakulinen, Jyväskylä. Också det tredje 
symposiet, i april 1979 i Oslo, hade en klar 
inriktning på skolan. Det behandlade näm-
ligen "Dialekt och riksspråk i skolan" och 
leddes av professor Kjell Venås, Oslo. 

"Språkstimulering i förskoleåldern" var 
rubriken för det fjärde symposiet, som 
hölls i januari 1980 i Stockholm med pro-
fessor Ragnhild Söderbergh som ledare. 
Det femte och sista symposiet hade ett 
allmännare tema, nämligen "Internordisk 
språkförståelse", särskilt förståelsen av 
talad danska, norska och svenska i TV 
och radio eller vid nordiska konferenser. 
Detta symposium hölls i Rungsted norr 
om Köpenhamn i mars 1980 under ledning 
av professor Claes-Christian Elert, Umeå. 

Från alla de fem konferenserna föreligger 
utförliga rapporter (på mellan 192 och 276 
sidor), där föredragen återges och diskus-
sionerna refereras. Dessutom innehåller 
dessa rapporter de förslag till forsknings-
uppgifter som symposierna har gett till re-
sultat. 

På nyåret 1981 har Nordiska ministerrådet 
(Nordiska kultursekretariatet) sänt ut en 
60-sidig sammanfattande rapport om de 
fem symposierna. Den är redigerad av Ulf 
Teleman och har titeln "Modersmålsun-
dervisning och grannspråksförståelse. En 
serie nordiska symposier i tillämpad nor-
disk språkvetenskap och modersmålspe-
dagogik". Det är en synnerligen nyttig 
skrift för nordiska språkforskare och för 
lärare, särskilt för lärare som utbildar and-
ra lärare. Det är tyvärr omöjligt att här 
referera häftet, som ju är ett slags sam-
manfattning av fem olika rapporter på 
över tusen sidor. Något av det viktigaste 

är väl de förslag till forskningsuppgifter 
som ges, t.ex. följande ur den stora mäng-
den uppslag: 

- Vem och vad styr den språkliga 
normbildningen? 

- Användning av dialekt i den första 
skriftspråksundervisningen i skolan. 

- Skolans läs- och skrivmaterial: hur 
främmande är det för barnen i språk-
ligt avseende? 

- Vad anser ett barn vara en förståelig 
text? Barn som lyssnare och läsare av 
andras texter. 

- Hur fungerar den nordiska kommuni-
kationen inom områden där den fak-
tiskt förekommer, t.ex. i fackföre-
ningars och andra föreningars nordis-
ka samarbete? 

- Attityder till grannspråkskontakter 
och -inlärning. 

På annan plats i detta nummer av Språk-
vård återges ett av föredragen från det 
femte symposiet. 

Bertil Mo/de 

Språkvård under 1600-talet 
Språkvårdsinsatser av olika slag har gjorts 
i Sverige långt innan det fanns särskilda 
organ för språkvård. Den svenska språk-
vårdens historia är ännu till stora delar 
oskriven - och okänd. Ordboksredaktören 
vid Svenska Akademiens ordboksredak-
tion Lars Svensson har i april 1981 för-
svarat en doktorsavhandling som behand-
lar ett ämne av stort intresse för språk-
vårdens och det svenska skriftspråkets 
historia. Avhandlingen har titeln Ett fall 
av språkva°rd under 1600-talet med den 
förklarande undertiteln "Om historiskt a i 
ändelser i äldre nysvenskt skriftspråk med 
särskild hänsyn till regleringen i tryckta 
kanslihandlingar under Gustav II Adolfs 
regering" (Lundastudier i nordisk språk-
vetenskap A nr 33, Lund 1981). 

1 avhandlingen behandlas ändelsevokalen 
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a, särskilt som infinitivändelse men också 
i former som de kalla, kallade, kallande, 

sällan, illa, ryttare. 1 stället för det histo-
riskt givna a användes i sådana fall under 
senmedeltiden och början av nya tiden e i 

kanslispråk. Detta bruk av e tycks bero på 
inflytande från danskan och tyskan. Vi 
vet ju att detta ändelse-e senare har 
försvunnit i det svenska riksspråket, men 
hur detta har gått till har hittills varit 
okänt. 

Lars Svensson har gjort en mycket omfat-
tande undersökning av svenska texter av 
olika slag från ca 1521 till den tid då a har 
etablerats som normal ändelsevokal i alla 
genrer. Undersökningen visar att det e 

som är så vanligt i senmedeltida kansli-
språk ersätts med a i kanslispråket under 
Gustav Vasas första regeringstid. Från 
1536 dominerar dock åter e-formerna och 
i Vasasönernas kanslispråk används dessa 
former nära nog hundraprocentigt (utom 
år 1609). En total omsvängning sker i det 
kungliga kansliets språk år 1612, så att a-

formerna åter blir dominerande, och där-
med är i stort sett det nutida systemet 
etablerat. Kanslispråket under 1500-talet 
och början av 1600-talet visar i fråga om 
ändelsevokalerna en helt annan bild än 
det religiösa språket. 1 det språket (t.ex. i 
reformationstidens bibelspråk) dominerar 
a helt, och det gäller också flera andra 
genrer än just kanslispråket. 

Lars Svensson anser att ändringen från e 

till a just 1612 beror på medvetna insatser 
mot e, insatser som motiverats av e-
vokalismens främmande (danska) karak- 

tär och av språklig nationalism hos ledan-
de personer i Sverige (Gustav Adolf, Axel 
Oxenstierna, Johan Skytte, Johannes 
Bureus, riksöversättaren och korrektorn 
Erik Schroderus m.fl.). Övergången, eller 
om man så vill reformen, skedde under 
det svensk-danska kriget 1611-13, och 
detta kan knappast ha varit en tillfällighet. 

Lars Svensson konstaterar att det kung-
liga kansliet bestod av väsentligen samma 
personal 1610 och 1612. Ändringen i 
språkbruket kan alltså inte ha berott på 
individuella språkvanor inom kansliet. 
Lars Svensson antar i stället att det har 
utfärdats något slags ortografisk instruk-
tion för kansliet och för det kungliga 
tryckeriet. Detta skulle ha skett i samband 
med den omorganisation av kansliet som 
gjordes 1612 - samma år utnämndes Erik 
Schroderus till kunglig korrektor för det 
kungliga tryckeriet. Lars Svenssons 
undersökning visar också att övergången 
från e till a sker mycket mera konsekvent 
i de tryckta texterna än i de otryckta, 
vilket skulle kunna tyda på att Schroderus 
(kanske i samarbete med Johannes Bu-
reus) var den som stod bakom reformen. 

Detaljer i Lars Svenssons avhandling kan 
diskuteras, men hans argumentation för 
att en ortografisk reform, särskilt beträf-
fande skrivningen av ändelsevokalen a, 

har genomförts 1612 förefaller övertygan-
de. Denna för vårt skriftspråk så viktiga 
händelse skulle då vara det äldsta exemp-
let på officiell språkvård i vårt land. 

Bertil Molde 
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