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Bengt Loman Språk och identitet 
Föreningarna Nordens förbund, Nordiska språksekretariatet 
och Nordiska språk- och informationscentret (i Helsingfors) 

anordnade i november 1981 en konferens över temat "Nor-

disk språkförståelse - utvärdering och framtidsplanering". 

Konferensen diskuterade bl.a. erfarenheterna från det nor-

diska språkåret 1980-81. Ett av inledningsföredragen hölls av 

Bengt Loman, professor i svenska språket och nordisk filo-

logi vid Åbo akademi, och det återges här. 

Under de senaste veckorna har jag - på 
uppdrag av arrangörerna av den här kon-
ferensen - läst vad jag kunnat komma 
över om ämnet språk och identitet. Trots 
att jag under årens lopp sysslat en del med 
likartade ämnen, så måste jag ändå säga 
att intrycket av de senaste veckornas stu-
dier varit förvirrande. Egentligen borde 
det ju inte vara så. Identitet är åtminstone 
skenbart ett ganska stabilt begrepp. Det 
betyder ju - för att citera Svenska Akade-
miens ordbok - "egenskapen eller förhål-
landet att två eller flera personer, ting el-
ler begrepp osv, egentligen är ett och sam-
ma" eller (alternativt) "förhållandet att 
en person verkligen är den han utger sig 
för att vara". Men tittar man nu i modern 
facklitteratur finner man en brokig mång-
fald av definitioner och utläggningar av 
begreppet. Det mest karakteristiska är väl 
att ordet numera, i psykologiska och so-
ciologiska sammanhang, kommit att an-
vändas som synonymt med personlighet, 
karaktär, ja, kort sagt: människans bild av 
sig själv. Men inte ens det är något enty-
digt. Man skiljer här mellan verklig identi-

tet, dvs, de föreställningar som en person 
rent privat har om sig själv - grundade på 
ett slags ärlig självsyn - och ideal identitet, 

dvs, sådan som man önskar att man vore. 
Dessutom talas det om fruktad identitet, 

som är baserad på de drag i den egna per-
sonligheten man helst vill frigöra sig från. 
Och slutligen även om krävd identitet, 

föreställningar som baserar sig på hur 

andra vill att man skall vara, på de för-
väntningar som ställs på en. Klarheten blir 
inte större om man också finner att en del 
forskare och teoretiker anser att identite-
ten är något man i stort sett förvärvar re-
dan i moderlivet, medan andra anser att 
för många hela livet kan vara en jakt efter 
identitet, där särskilt ungdomsåren är kri-
tiska. Det talas också, särskilt i vår tid, om 
hur den personliga identiteten ofta är klu-
ven - man talar om individens dubbla eller 
multipla identitet. Idealen växlar i snabb 
takt, den moderna människan rör sig i oli-
ka livssfärer och tillhör på en gång olika 
sociala grupper. Detta kan leda till ett ut-
tunnande av identitetskänslan - eller ock-
så till personliga identitetskonflikter. 

Det som driver människan att skaffa sig 
en identitet (av vad slag det vara må) är 
behovet att ha några att jämföra sina åsik-
ter med, att få stöd för sin hållning, att 
känna en grupptillhörighet. 1 denna socia-
la bemärkelse är identitet inte något med-
fött, något som är givet, som finns där en 
gång för alla. Det är något som skapas, 
och som ständigt är utsatt för förskjut-
ningar och omformningar. 

Min uppgift är nu närmast att söka belysa 
språkets roll i detta svårfångade identi-
tetsbegrepp. Jag tror inte att det för när-
varande går att göra någon systematisk 
genomgång av fenomenet "språk och 
identitet". 1 stället vill jag ge några bely-
sande exempel på hur förhållandet tolkats 



i teori och praktik. Till slut skall jag också 
försöka antyda hur vissa tendenser i mo-
derna samhällen skall kunna förenas med 
det som väl får antas vara det underför-
stådda syftet med mitt föredrag i dag: att 
belysa hur man i våra dagar kan stärka 
språkets ställning som uttryck eller sym-
bol för en nordisk identitet. 

Jag vill börja med ett norskt exempel. Åge 

Steinset och Jo Kleiven gav för några år 
sedan ut en bok med just titeln "Språk og 
identitet". Boken är ett starkt försvar för 
modersmålet, nämligen den språkvariant 

som verkligen är individens modersmål i 
egentlig bemärkelse. Enligt författarna till 
boken är de lokala folkspråken, dialekter-
na, modersmålet för majoriteten av det 
norska folket. Men många av dessa norr-
män har idag anledning att känna sig 
språkligt otrygga, därför att de saknar en 
språklig identitet. Orsaken är att de är på 
väg bort från sitt ursprung, från sina röt-
ter, till något som de inte vet vad det är. 
Skolans undervisning i normerat skrift-
språk har försvagat tilltron till de egna ur-
sprungliga uttrycksmedlen och även lett 
till en språklig uppluckring och osäkerhet. 
Mobiliteten inom landet skapar språkliga 
konflikter vid mötet mellan olika mål och 
kräver likaledes en ständig anpassning ef-
ter mönster som är främmande för indivi-
dens egen genuina språkkänsla. Det rör 
sig alltså enligt Steinset och Kleiven om 
ett slags språkligt förtryck som bankar in i 
folkmålstalande att deras eget talspråk är 
mindervärdigt. Det gäller nu att i stället 
kämpa för en språklig frigöring, att hävda 
individens rätt att tryggt använda sitt eget 
språk i alla situationer, att få ett skrift-
språk som står i närmare samklang med 
det norska folkspråket, och att skapa en 
kultur på det norska folkspråkets grund. 

Steinset och Kleiven utgår alltså från språ-
ket, det egentliga modersmålet, som ett 
starkt uttryck för individens identitet. Att 
få använda det ger språklig och social 
trygghet, att tvingas utbyta det skapar 

osäkerhet och kan leda till rotlöshet och 
identitetens upplösning. 

Denna tanke om en individs eller en 
grupps rätt att behålla sitt språk, sitt mo-

dersmål, ligger bakom en lång rad natio-
nella strävanden i historien - även om be-
greppet "modersmål" inte alltid definie-
rats så radikalt som hos Steinset och Klei-
ven. Alla de nordiska länderna ger - från 

olika tider - exempel på hur det nationella 
språket (ofta i en normerad, förädlad 
form) blir en viktig samlande symbol för 
ett folks strävan efter politisk suveränitet. 

En amerikansk sociolog, Jeffrey A. Ross, 
har försökt skapa en modell för hur en 
folkgrupp formar sin identitet som ett led i 
en frigörelsekamp - och vilken roll språ-
ket spelar i denna process. 

Ett första stadium utgörs av vad Ross kal-
lar "den kommunala gruppen". Det är 
här fråga om isolerade och (ur modern 
västerländsk synpunkt) primitiva stammar 
som lever på traditionellt sätt, relativt 
opåverkade av kontakter med omvärlden. 
En sådan grupp har egentligen inte någon 
känsla av egen identitet. Allt tas för givet. 
Vanligt är att en sådan grupp kallar sig för 
något som kan översättas som "folket". 

(Ett exempel på detta är ju namnet på 
svenskarna - eller svearna som efter all 
etymologisk sannolikhet ursprungligen 
skulle ha betytt just "de sina" eller "de 
egna" eller, fritt översatt: "vi själva".) 
Däremot kan en utomstående, en antro-
polog t.ex., naturligtvis finna drag som ut-
märker denna grupp i förhållande till and-
ra grupper, drag i den andliga och mate-
riella kulturen. 

Det är typiskt att när idag folkgrupper, 
och särskilt minoriteter, talar om att finna 
sin identitet genom att söka sina rötter 
etc. är det ofta till ett sådant fiktivt eller 
verkligt urstadium som tankarna går. Det 
är där man hämtar stöd och inspiration för 
sina strävanden. 



För en sådan kommunal grupp kan språ-
ket vara föremål för en nästan religiös 
dyrkan. Språket kan också vara utomor-
dentligt väl anpassat till gruppens livsvill-
kor; det överför med sina fina nyanser det 
vetande och de föreställningar som är 
nödvändiga för gruppens fortbestånd. 

Detta ger språket en viss stabilitet, det 
förändras lika långsamt och omärkligt 

som samhällslivet för övrigt. 

En sådan isolerad kommunal grupp kan 
genom kontakter med ett dominerande 

folk förvandlas till en minoritetsgrupp. 
Förhållandet mellan majoritet och minori-
tet behöver inte vara baserat på befolk-
ningstal utan är snarare ett uttryck för 
maktställning och underordning. 

Genom kontakten med majoriteten - och 
genom därav alstrade motsättningar - ska-
pas ett slags identitet hos minoriteten. Det 
typiska är emellertid att denna bild kom-
mer utifrån och som regel innebär att mi-
noriteten påtrycks en känsla av underläg-
senhet. Det gäller i särskilt hög grad vär-
deringen av minoritetens språk. Majorite-
tens politiska handlande kan här växla 
mellan försök att utplåna det inhemska 
språket och en önskan att hålla minorite-
ten i ett underläge genom språklig isole-
ring. Kolonialismens århundraden ger ex-
empel på båda dessa tillvägagångssätt. 

En minoritets ställning är alltid osäker och 
påfrestande. Enskilda individer ur minori-
teten söker byta identitet genom att låta 
assimilera sig med majoriteten och övergå 
till dess språk. Om trycket blir för hårt 
uppstår medvetna motrörelser - gruppen 
framträder som en etnisk grupp. Den mo-
biliserar sig kring vissa egenskaper, före-
ställningar och symboler. Klass, religion, 
ras och språk kan vara några av de objek-
tiva drag som gruppen samlas kring. Vik-
tigt är också att det uppstår en känsla av 
gruppgemenskap som oftast baseras på en 
känsla av gemensamt ursprung, historiskt 

eller genetiskt. 

Jag har själv i varje fall en gång kunnat 
följa på nära håll hur en undertryckt mi-
noritet kämpat sig till en ställning som et-

nisk grupp .- och också sett hur detta med-
fört ett försök till omvärdering av minori-

tetens språk eller dialekt. Det var i USA 
på 1960-talet. Försök gjordes då av ameri-
kanska myndigheter och fonder att för-
bättra negrernas ställning, bl.a. genom att 
intensifiera undervisningen i Standard 
English för negerbarnen - för att öka de-
ras möjligheter att få jobb, och även mer 
kvalificerade jobb, på den amerikanska 
arbetsmarknaden. Men som alla minns 
ledde den svarta medborgarrättsrörelsen 

åtminstone temporärt till att man hävdade 
inte bara de svartas sociala rättigheter 
utan också deras rätt att hävda sin egen 
identitet, sin egen etniska särart. Man 
sökte lyfta fram det specifika i de ameri-
kanska negrernas kultur och livsstil och 
man såg den amerikanska negerdialekten 
som ett fullgott uttryck för detta. För-
söken att ändra språket uppfattades i det-
ta läge som ett nytt exempel på övergrepp 
och diskriminering från den vita majorite-
tens sida. Detta försök till omvärdering av 

den egna identiteten kom hastigt somma-
ren 1967. Jag kunde märka hur stämning-
en förändrades radikalt i gettot redan un-
der loppet av en vecka. En tändande gnis-
ta var en TV-intervju med den unge radi-
kale negerledaren Stokely Carmichael. På 
en landsväg i Södern sade han saker som 
förut aldrig uttalats offentligt från det hål-
let. Ett kvasivetenskapligt arbete som 
Alex Haleys "Roots" (1976) fick senare 
en stark symbolisk betydelse genom att 
väcka till liv de amerikanska negrernas 
rötter i det förflutna - tillbaks till det afri-
kanska ursprunget, till tiden före det för-
nedrande slaveriet. 

Som framhålls i Erik Allardts och Chris-
tian Starcks nyutkomna bok "Språkgrän-
ser och samhällsstruktur" (1981) är inga 

etniska grupper i och för sig självfallna. 
För att en etnisk grupp skall uppstå ford- 
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ras det att någon kategoriserar och klassi-
ficerar den. Detta sker ofta genom att 
man i gruppen försöker omvärdera de 
drag som bidragit till majoritetens ringak-
tande hållning och skapat ett slags själv-
förakt hos minoriteten. Man betonar i 
stället med stolthet t.ex. sin dialekt eller 
sitt språk eller de folkloristiska drag som 
hittills ansetts enbart löjliga - eller sin 
hudfärg ("Black is beautiful"). Man väljer 
sig konkreta slagord och symboler för 
denna nyvaknade självkänsla. Bland neg-
rerna i USAs stadsgetton blev fattig-
manskosten från slavtiden plötsligt "soul 
food". På detta sätt betonar också de 
språkliga uttrycken den etniska identite-
ten. 

Etnisk identitet är alltså något som skapas 
av ideologiska krafter. Gränsdragningar-
na och symbolerna är emellertid sällan 
konstanta. Alla medlemmar i en etnisk 
grupp har inte samma egenskaper, inte 
samma intressen. Det finns därför inte nå-
gon garanti för att bildningar som bygger 
på identitet som ett etniskt begrepp kom-
mer att förbli stabila genom tiderna. En 
upplösande faktor kan ligga redan däri att 
vissa mål uppnås, t.ex. att den etniska 
gruppen totalt separeras från majoriteten 
och bildar en egen nation. Detta kan se-
dan i sin tur ge upphov till nya medvetna 
etniska grupperingar med fortsatta mot-
sättningar och klyvningar som följd. 

Etniska grupperingar är något som i hög 
grad har kommit att karakterisera moder-
na stater, inte minst de västeuropeiska in-
dustristaterna. Man har talat om "den et-
niska revitaliseringen under 1970-talet". 
Det är inte lätt att förklara orsakerna till 
denna rörelse som i så hög grad går emot 
tidigare antaganden om en utveckling i 
riktning mot ökat samarbete och interak-
tion inom det moderna samhället och ett 
betonande av de socioekonomiska klass-
grupperingarnas dominerande betydelse. 
Utmärkande för dessa etniskt färgade se-
paratiströrelser är emellertid att de starkt 

betonar dels de enskilda gruppernas histo-
riska arv, dels språket som en sammanhål-
lande symbol. Detta betyder inte att språ-
ket i fråga nödvändigtvis måste vara mo-
dersmålet för alla inom gruppen eller ens 
dess aktiva kommunikationsmedel. Det 
paradoxala är att språket även kan be-
härskas av endast en del inom gruppen. 
T.ex. bland baskerna kan endast ca 15 
procent tala baskiska. 1 andra fall kan det 
t.o.m. vara så att ett numera helt utdött 
språk görs till symbol för en nyvaknad et-
nisk identitet. De mest drastiska exemp-
len i våra dagar är kanske de keltiska språ-
ken i Cornwall och på ön Man: corniska 
och manx. 

Den sista personen som talade corniska 
som sitt modersmål dog i början på 1800-
talet, medan den siste med manx som sitt 
modersmål dog så sent som 1974, i en ål-
der av nittisju år. Detta hindrar dock inte 
att det nu i Cornwall finns flera hundra 
personer som kan skriva och läsa ett slags 
normerad corniska - antalet som kan tala 
det någorlunda flytande är troligen betyd-
ligt mindre. Intresset för det gamla språ-
ket har lett till att corniska införts som 
ämne för kvällskurser. På ön Man har 
man gått ett steg längre och infört manx 
som ett frivilligt ämne i öns skolor. Enbart 
år 1975 var det ungefär 500 personer som 
på detta sätt lärde sig manx. 1 Cornwall 
håller man gudstjänst på corniska ett par 
gånger om året, och på Man har man re-
gelbundna radioutsändningar på manx. 

Både i Cornwall och på Man baserar sig 
språkintresset på långvariga filologiska 
traditioner och på en hängiven hembygds-
rörelse, som med tiden fått allt tydligare 
politiska accenter. Påfallande är också att 
språkrörelsen i dessa perifera distrikt på 
de brittiska öarna sammanfaller med en 
allmän keltisk väckelse som för närvaran-
de drar fram över Västeuropas Atlantom-
råden. En kvinna i den nykeltiska rörelsen 
i Cornwall uttryckte sig ungefär så här: 
"Jag har lärt mig att tala corniska därför 
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att jag är keltiska. Jag har också lärt min 
dotter att tala corniska så att hon också 
skall känna sig som keltiska. Vi är kelter - 
inte engelsmän eller anglo-saxare. Vi mås-
te göra vårt arv levande, vi liksom irlän-
darna, walesarna, skottarna och Man-bor-
na. Vi äger något heligt och vackert som 
inte får dö". Även den nykeltiska rörelsen 
springer alltså fram ur något som man 
uppfattar som förtryck och skändande av 
ett folks rättmätiga arv från fäderna. 

Exemplet från Cornwall visar hur man vid 
sidan av språkstudier också försöker väc-
ka det döda språket genom allehanda 
symboliska åtgärder. Man markerar en 
tvåspråkighet som egentligen knappast 
existerar i realiteten - t.ex. genom att 
trycka julkort och almanackor på cornis-
ka, genom att använda den corniska for-
men för Cornwall som skylt på bilar (Ker-

now) och genom att på offentliga bekväm-
lighetsinrättningar markera herr- och 
damsidan med ord på corniska. 

Ett annat uttryck för samma strävan kan 
man finna hos moderna ättlingar till forna 
tiders nordamerikanska indianstammar. 
Quileute är ett indianspråk som numera 
talas av endast ett tiotal personer (samtli-
ga över sexti år) i nordvästra USA, i sta-
ten Washington vid Stillahavskusten. Ov-
riga medlemmar av stammen behärskar 
endast Standard English. Det fanns emel-
lertid en önskan att bevara det gamla 
språket och därmed ett uttryck för den et-
niska identiteten. På 70-talet startade man 
kurser i Quileute för skolbarnen, vilket 
naturligtvis misslyckades på grund av bris-
ten på informanter och levande modeller 
för talet. 1 stället gjordes då ett försök 
med "cultural revival", vilket innebär att 
man söker ge barnen kunskaper och insik-
ter om den historia och den kultur som 
språket varit knutet till, inklusive känne-
dom om drag i språkets grammatik och 
lexikon. Framför allt försöker man härige-
nom blanda in kulturord från indiansprå-
ket i stammens nuvarande engelska tal- 

språk, ord som en gång varit oupplösligt 
förenade med stammens föreställningar 
och livsbetingelser. På detta sätt söker 
stammen bevara skenet av ett slags egen 
språklig identitet. Experimentet anses 
dock vara lyckat och har tillämpats även 
hos andra indiaristammar i USA. Tanken 
är i och för sig inte så originell. Faktum är 
att jag sett liknande metoder spontant till-
lämpas på ganska nära håll, bl.a. i den 
åboländska skärgården där den dialektala 
uttunningen på sina håll gått långt, men 
där man nu söker hålla fast vid rester av 
det gamla språket, t.ex. genom att lära sig 
namnen och recepten på gamla lokala 
maträtter bland fiskarbefolkningen. 

Jag hoppas att jag med detta lyckats något 
visa hur absurd tillvaron är. Å ena sidan 
norrmän som känner sig förtryckta och 
förlustiga sin identitet om de inte fritt får 
använda sina dialektala modersmål - å 
andra sidan engelsmän som anser att de 
för att erövra sin identitet måste lära sig 
att tala ett främmande språk, och till på 
köpet ett utdött! Vi kan knappast veten-
skapligt empiriskt eller ens med rationella 
förnuftsskäl bevisa att den ena hållningen 
är bättre motiverad än den andra. Huvud-
saken är tydligen att grupperna själva (ge-
nom sina aktiva ledare) får tillfälle att ut-
trycka hur de vill ha det, och helst då i 
opposition mot något som man uppfattar 
som förtryck eller kränkning av en mer 
eller mindre subjektivt formulerad identi-
tet. 

Det är svårt att säga hur djupgående och 
allvarliga dessa rörelser är - och vilken 
effekt de kommer att få på längre sikt. 
Klart är i alla fall att det i tiden finns en 
stark strävan hos olika folkgrupper att fin-
na det som man något abstrakt kallar för 
"sin identitet". Språket och de historiska 
rötterna är viktiga symboler för detta sö-
kande. 

Hur passar då Norden in i detta dagens 
mönster? Egentligen ganska dåligt - om vi 
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nämligen söker skapa en gemensam nor-
disk identitet som en grund eller ett stöd 
för fortsatta strävanden på det politiska 
eller kulturella planet. 

För det första skapas en sådan känsla av 
identitet lättast om en grupp känner sig 
hotad av en gemensam fara, fruktar att 
utplånas. Den nordiska tanken har varit 
mest levande och haft sina varmaste före-
språkare i tider av starkt yttre tryck - 
1809, 1864, 1940. En sådan situation före-
ligger inte just nu, då vi visserligen lever i 
en farlig värld men då de nordiska stater-
na företer en centrifugal tendens och var 
för sig söker stöd i olika yttre gruppe-
ringar. 

För det andra är dagens strävanden efter 

etniska identiteter framför allt knutna till 
minoritetsgrupper. Det tycks för närva-

rande vara lättare att skapa en etnisk mo-
bilisering kring en minoritet eller en sepa-
ratiströrelse - än att sträva efter en inte-
gration av större enheter. Flera områden i 
Västeuropa ger för närvarande belägg för 
detta, t.ex. Spanien, Frankrike, Belgien, 
Storbritannien och varför inte också Nor-

den (med Island, Färöarna, Grönland och 
Åland som uttryck för separatismen). 

För det tredje har vi detta med dubbla och 
multipla identiteter. Många grupperingar 

och intressen vädjar till den enskildes soli-
daritet och kräver hans uppmärksamhet. 
Man kan inte stärka banden på ett plan 
utan att samtidigt försvaga dem på ett an-
nat. Det är ovisst om tiden för närvarande 
gynnar ett nordiskt tänkande lika mycket 
som t.ex. ett österbottniskt eller tröndskt 
eller skånskt eller ett allmänt europeiskt. 

För det fjärde upplevs inte det nordiska 
språket i dag som någon särskilt tändande 
eller eldande symbol. Det var länge sedan 
det hyllades i högstämda verser. Man är 
inne i ett skede då allt tas för givet, utom i 
vissa fackmannakretsar som ännu kan dis-

kutera möjligheterna att praktiskt föra de 
nordiska språken närmare varandra för 

att öka den nordiska språkförståelsen. 
Det torde dock numera vara uppenbart 
att en sådan språktillnärmning endast kan 

ske i form av punktinsatser, vilkas effekt 
snabbt neutraliseras av den samtidigt på-
gående okontrollerade rörelsen i diverge-
rande riktningar. 

Men kanske är det ändå vissa lärdomar 
som kan dras ur den pågående internatio-
nella idébildningen kring språk och identi-
tet. 

Identitetsrörelserna i tiden visar att språ-
ket inte behöver vara en aktiv kraft i den 
meningen att det fungerar som ett verkligt 
gemensamt kommunikationsmedel. Det 
primära är snarare upplevelsen av språket 
som en samlande symbol. 1 vårt fall skulle 
det alltså främst vara ett uttryck för den 
nordiska gemenskapen, släktskapen. 
Kanske behöver man inte förtvivla över 
det förhållandet att det trots alla ansträng-
ningar ändå existerar vissa oöverstigliga 
kommunikationsklyftor vid gemene mans 
försök att få kontakter tvärs över språk-
gränser. (Jag bortser nu från det förhål-
landet att de som är mer aktivt eller pro-
fessionellt engagerade i nordiskt samarbe-
te självfallet måste skaffa sig en språklig 
kompetens för att lösa sina uppgifter.) 
Kanske borde man i stället mer acceptera, 
åskådliggöra och popularisera rikedomen 
i den nordiska språkvärlden, levandegöra 
bilden av en nordisk språkstam som för-
grenat sig och anpassats olika i olika trak-

ter efter växlande naturförhållanden, so-
ciala rörelser och historiska öden - men 
som ändå fortfarande bär prägel av det 
gemensamma ursprunget. Ett sådant ar-
bete kan i varje fall på längre sikt leda till 
vissa positiva effekter (om det stödjes av 
en lämplig upplysningsverksamhet). Det 

kan skapa intresse och lyhördhet för olika 
varianter av det nordiska språket, vilket i 
sin tur kan åstadkomma en större öppen-
het och tolerans gentemot bl.a. regionala 
skiftningar. Här finns det också anledning 
att beakta möjligheterna till närmare in- 
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ternordiska språkkontakter på folksprå-

kens grund. Jag hade tillfälle att beröra 
detta vid Nordiska språksekretariatets 

konferens på Sundvollen i mars 1981 och 
skall inte upprepa mina argument där-
ifrån. Jag vill bara i detta sammanhang 
uttrycka min glädje över de instämman-
den jag fått sedan dess, bl.a. i ett brev 
häromdagen från Britt-Marie Pedersen i 
Oslo, som påpekade att svenskar i Oslo 
med bakgrund i norrländsk eller värm-
ländsk dialekt förstår norska mycket bätt-
re än mellansvenskar och sörlänningar. 
Dessutom har man sedan länge upptäckt 
att jämtar och trönder förstår varandra 

bäst på dialektens grund. En sådan öp-
penhet och tolerans kan även motverka 
tendenser till snäv purism och uppmuntra 
spontana lån mellan länderna, t.ex. av 
specifika kulturord, vilket i varje fall kan 
få en symbolisk effekt som uttryck för den 
nordiska gemenskapen. 

Ett annat sätt att skapa den eftersökta 
nordiska identiteten är att lyfta fram det 
kulturella arvet, att popularisera bilden av 
internordiskt samarbete på olika plan i 
äldre tider och framför allt av det gemen-

samma ursprung som vi ännu kan spåra 
och känna tvärs genom alla särutveckling-
ar och överlagringar. Det har länge varit 
dålig smak att tala om vikingarna som 
symboler för nordisk enhet - men kanske 
är vi snart tillbaka där igen. Kanske att 
det snart åter lönar sig att återuppliva det 
historiska arvet, rötterna. Ett symptom 
bland flera är publiktillströmningen till vi-
kingautställningen, trots att den i och för 
sig är fri från sensationella inslag och ger 
en ganska lågmäld bild av livet i Norden 
under vikingatiden. Men utställningen är 
ändå konkret och för många människor i 
direkt kontakt med ett slags ursprung. Ett 
annat exempel är det intensiva sökandet 
efter en historisk kontinuitet, bakåt till en 
nordisk forntid, som för närvarande präg-
lar den österbottniska hembygdsrörelsen. 
En nyligen publicerad artikel av Gösta 

Ågren heter "Vi, och våra rötter" och be-
rör en fråga som under senare år livligt 
intresserat särskilt lokalforskningen i Os-

terbotten: hur långt tillbaks kan man här 
spåra en svensk bebyggelse? På grund av 

fyndfattigdomen har man talat om en kul-
tursvacka och en avfolkning under vi-

kingatiden. Men å andra sidan har man 
även velat fästa en viss tilltro till de få men 
viktiga fynd som ändå gjorts. Enligt 
Ågren gäller diskussionen något vida vik-
tigare än en arkeologisk specialitet. Det 
gäller helt enkelt ett folks behov av natio-
nella rötter. 

Jag tror att vad vi just nu framför allt be-
höver är författare och böcker som lyckas 
skapa en väckelse, en ny känsla för en 
nordisk identitet, böcker som skildrar 
Nordenoch vårt nordiska arv i vida per-
spektiv, gripbart, åskådligt, sakligt, fanta-
sifullt, engagerande, och som ger oss nya 
starka symboler för våra tankar och käns-
lor om Norden. Sådana författare skulle 
ge oss en väg ur det nuvarande dödläget. 

Problemet är bara att de inte kan skapas 
genom projektanslag eller konferensreso-
lutioner. De måste själva träda fram i rät-
ta ögonblicket. 

Till sist vill jag bara erinra om att mitt 
förelagda ämne var språk och identitet, 
vilket jag har försökt betrakta dels i ett 
internationellt, dels i ett nordiskt perspek-
tiv. Jag har också försökt dra vissa slutsat-
ser ur den nuvarande idébildningen. Om 
vi ser känslan av en nordisk identitet som 
en drivkraft till förbättrad internordisk 
förståelse, språklig och annan, då är det 
först också vissa andra förutsättningar 
som måste skapas. Detta hindrar ju inte 
att det även finns andra plan att arbeta på 
och mål att sikta till inom det nordiska 
samarbetet. 
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Björn Pettersson Ryska i nutida svenska 
Svenskan i Sverige har relativt få lånord från ryskan, men i 

finlandssvenskan finns det åtskilligt flera. De ryska lånorden i 

framför allt finlandssvenskan diskuteras i denna artikel av 

Björn Pettersson, professor i nordisk filologi vid Tammerfors 

universitet. Den har tidigare publicerats i Finsk Tidskrift 

1/1981, men texten har här omarbetats, preciserats och utvid-

gats. 

Svenskan i sitt moderland Sverige har 
mottagit anmärkningsvärt fåtaliga inflytel-
ser från den besläktade ryskan, huvud-
språket i det stora rike som dock var Sve-
riges östra grannland ända in på 1900-ta-
let. Men de finska stammarna upprätthöll 
givetvis en bred gränszon, som ryskan ha-
de svårt att tränga igenom. För svenskan i 
dess finländska form blev läget däremot 
ett annat efter 1809. 

Här skall först ges några belysande exem-
pel på ryskt långods i våra dagars allmänt 
gångbara svenska. Större delen är ord 
som anknyter till rent ryska förhållanden. 

Sovjet är det bärande elementet i många 
svenska uttryck och ordbildningar, såsom 
högsta sovjet, sovjetrepublik, sovjetvänlig, 
sovjetisk. sovjetisera. Nyligen har på nor-
disk grund diskuterats möjligheten att fin-
na en smidigare beteckning för sovjet-
medborgare. Svenska språknämnden har 
föredragit sovjet, -en, -er, alternativt sov-

jetare (se Bertil Molde i Språkvård 2/ 
1981). - Betydligt äldre är rubel och ko-
pek; de har belagts i svenskan redan på 
1500-talet resp. 1600-talet. Ukas, ryska 
ukaz, tycks vara ett 1800-talsord. Egentli-
gen avsåg det ett kejserligt påbud, men får 
numera beteckna förordning eller påbud i 
största allmänhet. 

Från nyare tid har vi ko/hos, som Svenska 
Akademien stavar koichos och vill ha ut-
talat med sj-ljud (ordlistan 1973), ett gott 
exempel på svårigheterna att återge ryska 
ljud med det latinska alfabetets resurser. 

Ko/hos avser ju ett kollektivjordbruk, 
mest i Sovjet, men kan ibland jargong-
mässigt få beteckna gemensam bostad el-
ler gemensam uppehålisplats för likasin-
nade individer, så dock huvudsakligen i 
Finland. 

Vidare bör erinras om sputnik, rysk satel-
lit, och kosmonaut, rysk kollega till ameri-
kanernas astronaut. Bådadera hör förstås 
till rymdåldern. 

Flera ord har mer eller mindre historisk 
begränsning, såsom tsar jämte tsarinna 
och moskovit i den utvidgade betydelsen 
ryss eller storryss, vidare kulak, rysk stor-
bonde, samt det turkisk-polsk-ryska ko-
sack och kosackens numera mindre kända 
ridpiska, hans nagajka. De båda senare 
begreppen och orden är för all del inte 
enbart historiska. Detsamma gäller 
stränginstrumentet ba/alajka, som vunnit 
internationell spridning. För svenskans 
del får Runeberg stå för det äldsta kända 
exemplet: "balalaikors klang" (1841, en-
ligt Akademiens ordbok). Vida bekant är 
likaså samovar, tekök av rysk typ. Också 
det ordet har i svensk text tidigast påträf-
fats i Finland (M. A. Castrén 1852, enligt 
Akademiens ordbok). Det olustiga po-
grom, våldsam förföljelse, särskilt mot ju-
dar, tycks ha kommit i svenskt bruk i bör-
jan av 1900-talet. 

Trojka för spann med tre hästar lever än-
nu kvar, säkerligen med stöd av den klas-
siska ryska litteraturen i svensk översätt-
ning. Liksom i många andra språk före- 



kommer trojka också i svenskan bildligt 

ibland, med syfte på tre ledande personer 
som "drar jämnt" i någon regering eller 

annat viktigt organ. 

Litterär bakgrund spårar man likaså hos 
verst (värst), den ryska milen, en dryg ki-
lometer lång. Däremot har vodka delvis 

skridit ut över gränserna för sitt ur-
sprungsland; det finns ju numera också 
bl.a. polsk och finsk vodka, men visst har 
vi alltid en känsla av att vodkan egentligen 
är ett äkta ryskt brännvin. 

Ganska nyetablerat i Sverige är blini 'bo-
veteplätt'. Det är nog Finland som har 
förmedlat receptet på blinier med lakrom 
eller löjrom och finlandssvenskan det be-

kväma ordet blini, i den mån den goda 
rätten får plats på matsedlar i Sverige. Nå-
got mera tycks man där ha fått smak för 
pirog, (degig) pastej med fyllning. Ett gott 
stycke in på 1900-talet var pirog i rikssven-

skan reserverat som beteckning för syd-
amerikansk eller karibisk kanot, ett ord 
av helt annat ursprung. 

Svenskan har också bevarat ett litet antal 
mycket gamla ryska lånord, som helt har 
tappat kontakten med sitt ursprung vad 
språkbruket beträffar. Det bästa exemplet 
är torg, från fornryskans torgu, turgu, var-

av också finskans Turku, medan tori har 
upptagits från svenskan. Finskan har i sin 
tur förmedlat västerut kotzy, benämning-
en på ett fiskredskap, som i svenskan fått 
formen katsa, i Finland dock ofta katscha, 

finska katiska. 

När vi sedan kommer över till den svenska 
som brukades i Finland under tsarväldet 
(1809-1917) blir bilden brokigare. Också 
nu gäller det nästan enbart direkta inlån, 
ibland något försvenskade eller eljest om-
vandlade, men antalet russicismer utöka-
des snart av naturliga skäl och blev med 
tiden avsevärt större än det någonsin varit 
i Sverige. Man behöver bara erinra om att 
ryska språket då infördes vid de finländs- 

ka läroverken som obligatoriskt undervis-
ningsämne. 

Helsingfors, det autonoma storfurstendö-
mets nya huvudstad, blev ganska snart 

centrum för det ryska inflytandet i landet, 
och efter Helsingfors följde de andra stä-

derna, alltefter storlek och betydelse. Inte 
heller landsbygden förblev oberörd, något 
som folkmålen ännu i våra dagar ger be-
sked om. Men i fråga om levande ryska 
kunskaper var nog de galant fyrspråkiga 
viborgarna överlägsna alla sina landsmän. 

Hur väl de generationer av finländare som 
växte upp eller levde hela sitt liv under 
tsarväldet hade tillägnat sig det rika ryska 
språket, vågar deras efterkommande inte 
säga någonting bestämt om. Lånorden ger 
emellertid viktiga upplysningar om detta. 
Sådana ord har under många år iakttagits 
och upptecknats av filologer och andra in-
tresserade, och nyfynd tillkommer allt 
emellanåt. Man kan sålunda skapa sig en 
rätt god överblick över det ryska långod-
set i den tidens språkbruk, även om en 
trivial reservation inte kan undvikas: som-
liga personer blandade in mera ryska i sitt 
språk, andra mindre, alltefter miljö och 
utbildning. Det allmänt gångbara lånords-
förrådet avtecknar sig ändå någorlunda 
tydligt mot det individuella, det mera till-
fälliga. Vidare kan iakttas att ryskan i fns-
kan på det hela taget löper parallellt med 
den i finlandssvenskan, dock med en del 
påfallande avvikelser. 1 det följande utgår 
jag från det svenska språkbruket. 

Den ännu kvarlevande ryskkunniga gene-
rationen hälsar helt säkert med ett igen-
kännande småleende personbeteckningar 
som tjinov'nik, dura'k, bufett'schik och 
prada'jerska ("ämbetsman, dumbom, bar-
flicka" och "månglerska"), vidare t.ex. 
tjaj(o) för te, naga'n för rysk pistol och 
uttryck som soromno', nitschevo' (båda 
ung. "låt gå") och schiro'kaja natu'ra ("en 
jovialisk natur"). Inte heller för ett yngre 
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släktled är väl harascho' helt obekant, om 

också all right och OK har överflyglat sin 
ryska motsvarighet. 1 övrigt har dessa och 
många andra ord och uttryck fallit i glöm-

ska i Finland, bortsett från det fåtal som 
vuxit upp med ryskan i sina hem eller som 

lärt ryska akademiskt, i skolan, på kurser 
eller privat. 

Vilka russicismer från tsartiden har då be-
hållit sina positioner i finlandssvenskt nu-
tidsspråk? Jag skall försöka mig på en 
koncentrerad översikt, fullt medveten om 
att låt oss säga en sjuttioårig dam i Borgå 
helt säkert känns vid betydligt flera ryska 

lån i sitt språkbruk än en tjugoårig yngling 
i Vasa. - Ljudheteckningarna blir som i 
det föregående mycket grova; fonetiken 
är ett kapitel för sig och kan lämnas där-

hän i detta sammanhang. 

Pre'nika, egentligen ett slags rund peppar-
kaka, förekommer fortfarande vardagligt 

om utmärkelsetecken eller medalj. Också 
finskan har bevarat ordet: prenikka. 

Papyross' avser noga taget en cigarrett av 
äldre rysk typ med pappersmunstycke 
men förekommer ibland som lekfull be-
nämning på cigarrett i allmänhet. Ma-

hor'ka, rysk bondtobak, hör fortfarande 

till mångas mer eller mindre passiva 

ordförråd. 

Sekundometer 	eller 	sekundaineter 

(-me'ter) är inte ovanligt för tidtagarur. 

stoppur. Ursprunget är ryskans sekundo-

meter. Växlingen o:a beror väl på att ett 
obetonat ryskt o uttalas starkt a-haltigt. 1 

finskan använde bl.a. Juhani Aho sekun-

dometri i slutet av 1800-talet. 

Tjinus'ki är namnet på en söt brun smet 
gjord av smält socker, sirap och grädde, 
numera mest brukad som sås eller som 

glasyr på kakor och tårtor (tjinuskisås, tji-

nuskikaka), sällan längre som konfekt. 
Ordet är en lätt förvrängning av ryskans 

t/anus'ka, pI. tjanus'ki, som i den nya 

stora rysk-svenska ordboken (Moskva 

1976) översätts med kola. Emellertid 

tycks kolan vara en något annorlunda 
hoprörd sötsak, om man fortfarande får 

hålla sig till receptet i SAOB från 1936: 
"med choklad 1. kakaopulver kokad 

gräddkaramell, urspr., numera sällan, till-
satt med extrakt av kokosnötter" (under 

kolakaramell, hänvisning från kola 2). 

Sapis'ka sägs ännu då och då om en lång 

och krånglig skrivelse, för omväxlings 

skull. Kniga, det ryska ordet för bok, hör-
de jag i min ungdom i Åbo ganska ofta ur 
äldre personers mun, särskilt med syfte på 

tjocka, svårhanterliga böcker. Numera är 

kniga visst sällsynt, men det är klokast att 
inte helt dödförklara det - se ett par var-

nande exempel nedan! 

Butka 'häkte, finka, kurra' lever ett friskt 

liv i talspråket, säkert understött av fins-
kans vanliga vardagsord putka. På lika-

dant sätt tvåspråkigt är lafka om handels-

bod, butik, nuförtiden mest skämtsamt el-

ler nedsättande. 

Kamur'ka (u-ljud för ryskans å-ljud) be-
tecknar en trång liten kammare eller en 
skrubb. Detta torde vara den senast anno-
terade russicismen i finlandssvenskan från 

tsartiden. 

Birs för taxistation och birsbil för taxi är 

ännu tämligen gångbara alternativ, up-

penbart med stöd av finskans pirssi(auto). 

Isvosch'iken, skall han så helt förgätas? 
Nej! Under sin glanstid var den gubben, 
hyrkusken, lika hehövlig och anlitad som 

hans ryska benämning är minnesvärd och 
ihågkommen i sin exotiska originalitet. 

Sedan två lån inom området fest, kalas, 
hippa. Det ena är det lättanpassade ka-

ron'ka, kanske i vår tid vanligare i finskt 
språkbruk, särskilt med syfte på tillställ-
ningar som studentfest och doktorsmid-
dag: ylioppilaskaronkka, tohtorikaronk- 
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ka. Ordets ryska härkomst kan dock ifrå-
gasättas.' 

Det andra ordet är gulej i en fras som 
"vara på gulej". Ursprunget står att finna 
i det ryska verbet gulja't, som betyder pro-
menera upp och ned på gatorna, därjämte 
också roa sig, festa, rumla (se nämnda 
rysk-svenska ordbok). Men gulej-uttryc-

ken kan inte avfärdas med detta, utan de 
pockar på en liten specialgranskning. 

Hugo Bergroth upptar i båda upplagorna 
av Finlandssvenska (1917, 1928) ett verb 
guleja 'driva omkring, spatsera' som russi- 
cism, varav han härleder gulej', t.ex. i 
vara på gulej. Riktigheten av detta kan 
inte bestridas. Bergroth framkastar sedan 
tveksamt antagandet att vara på gulej 
skulle ha stått som mönster för det all-
mänt svenska, mest sverige-svenska, vara 
på galej, som han påträffat i "modern riks-
svensk slang" (detta i andra upplagan 
1928). Sammanställningen är så mycket 
mera trovärdig som det rysk-finländska 
uttrycket nuförtiden innebär precis det- 
samma som vara på galej, med varierande 
verbkonstruktioner på bägge hållen, och 
knappast längre kan betyda driva om- 
kring, spatsera, vilket är Bergroths enda 
tolkning. Innebörden roa sig, festa, rumla 
måste ha undgått Bergroth, ty hur skulle 
väl guljat i samma betydelse ha trängt in i 
finlandssvenskan först någon tid efter Fin- 
lands separation från Ryssland? 

Å andra sidan förekommer galej som bi- 
form till galeja 'galär', ett ord som också 
används överfört och då mest i talesättet 

1  Enligt Bergroth är karonka en russicism (Fin-
landssvenska. 1917 och 1928). Det skulle då 
vara detsamma som ryskans koronka ("ka-
ron'ka") i betydelsen "krona". Bergroths enkla 
konstaterande tycks vara allt som har sagts om 
ordets ursprung. Men karonka kunde mycket 
väl vara upptaget från det finska vardagsut-
trycket koko konkaronkka, kalkerat på svens-
kans hela konkarongen. Grundordet vore i så 
fall sannolikt franskt (se SAOB). Betydelse-
mässigt är denna förklaring att föredra. 

"vad hade min son på galejan att göra?". 
Etymologen Elof Hellquist vill i sin ord-
bok placera in på galej i detta samman-
hang, dock med hänvisning til Bergroths 
avvikande gulej-galej-kombination. Svens-
ka Akademiens ordboks äldsta belägg på 
galej i uttrycket "vara ute på galej" är 
från 1891 (Wenström-Jeurling, Svenska 
språkets ordförråd). 1 SAOB sägs att galej 
är en ombildning och utvidgad använd-
ning av galeja, men det hänvisas också till 
det danska (jylländska) dialektordet galej 
med betydelsen "skoj, upptåg". Detta 
komplicerar härledningsfrågan, men det 
tycks mig dock som om den av mig här 
framförda hypotesen är starkt under-
byggd. 

Det verkar sannolikt att det påfallande 
och besynnerliga på gulej i Sverige uppfat-
tades eller omtolkades som ett på galej, 
väl särskilt med hjälp av det nyssnämnda 
talesättet, som betyder ungefär "varför 
skulle du blanda dig i den leken?". Märk 
härvid att biformen galej till galeja inte har 
påvisats i överförd bemärkelse; den lilla 
förkortningen tycks gulej ha fått stå för. 

Vill man inte godta detta samband, åter-
står bara att helt och hållet skilja åt de 
mycket likartade och helt liktydiga fraser-
na med gulej och galej. Det vore en syn-
nerligen långt driven skepticism. 

Kackerlackan är ju en otäck skadeinsekt, 
men den har sitt filologiska intresse. Or-
det ka(c)kerla(c)k(a) har kommit in i 
svenskan från tyskan eller holländskan, 
som i sin tur har tagit upp det från något 
sydamerikanskt indianspråk. Detta ameri-
kanska kryp har emellertid en nära orien-
talisk släkting, på ryska benämnd tora-

ka'n. Så heter det sedan också i finlands-
svenska med varianten rorr'aka efter fins-
kans inlånade torakka. - Insekten består 
sig med ytterligare ett namnkomplex; det 
utgår från ryska prusak, upptaget i finskan 
som rusakka, varav i finlandssvenskan 
russ'aka. Runeberg har varit förtrogen 
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med ordet, såsom framgår av den brun-
skäggyvige Ontrus' yttrande i Älgskyttar-
ne: "Dåren, han äger ej russakan ens, 
som springer i väskan" (Sam!. arb. 
11:142). Hur gångbara de tre varianterna 
kan vara i nutida finlandssvenska vid si-
dan av kackerlacka är vansk!igt att avgöra 
utan en specialundersökning. Enligt min 
bedömning kommer torakan först, sedan 
torraka, medan russaka ligger mycket lågt 
på bruklighetsskalan. 

Stob'akoff för tö!p, drummel, stolle är än-
nu förekommande finlandssvenskt-ryskt 
blandspråk av mindre vanligt slag. Roten 
är en dialektal form av stubbe i den bild-
liga bemärkelsen gammal gubbe. Den 
främmande ändelsen -koff har tillagts för 
att göra ordet missbildat och därmed läm-
pat som föraktlig personbeteckning. Som 
ett annat typexempel må nämnas det nu-
mera nog föga brukade jargongordet fil-
k'uschki, skämtsamt eller smått nedsät-
tande om flicka. 

Tjutt tjurt (o- eller u-ljud) är rena ryskan 
för nätt och jämnt, med nöd och näppe. 
Det låter höra sig ibland ännu i våra da-
gar. Karelsk finska har samma lån: sur sut. 

Paradexemplet bland våra russicismer är 
det fransk-ryska remont med tillhörigt 
verb remontera. Med remont menar vi ju 
en större reparation, t.ex. av ett hus eller 
en lägenhet, och remontera innebär alltså 
att utföra en sådan reparation. Finkan 
har samma lån i remonrti och remont. a-
ta. Det intressanta är nu, att rikssvenskan 
nog känner dessa ord men har tagit dem 
direkt från franskan i två helt avvikande 
betydelser: remont avser en ännu inte fullt 
dresserad ridhäst vid armén, remontera å 
sin sida blomma på nytt, blomma för and-
ra gången. Båda orden är alltså rena fack-
termer i Sverige. 

Slutligen två lärorika fall. 

Om det ryska fortuschka ("fo'rtotschka") 
säger Bergroth redan 1917 och senare 

1928 att det "torde väl numera vara säll-
synt hos oss"; han översätter det med 
"dragruta (i fönster)". Forruschka beteck-
nar den mindre ruta i ett större fönster 
som är avsedd för vädring, och ordet har 
nog inte helt dött ut hos oss ens efter drygt 
sextio år av självständighet. När det blir 
tal om ryska inslag i finlandssvenskan 
nämner ryskkunniga gamla personer med 
förkärlek just detta ord, som tydligen har 
stannat i deras minne därför att det har en 
så speciell och svåröversatt innebörd. Fle-
ra av dem har tydligen också använt det 
bekväma forruschka i sitt hemspråk, var-
igenom det gått 1 arv till barnen. Jag vet 
mig sålunda ha påträffat det som normal-
ord i modern finlandssvensk prosa men 
har tyvärr inte lyckats återfinna något 
textställe som skulle kunna belysa det nu-
varande bruket. Det får tilläggas att for-
tuschkan lever sitt lilla liv i det fördolda; 
ingen svensk ordbok har velat befatta sig 
med den. 

Ett liknande fall är pur (pliren, plitar), av 
ryska plita, med innebörden spishäll eller 
numera mest kokplatta (på elektrisk spis). 
Svenska Akademiens ordboksredaktion 
uppger att detta pur är rent finländskt och 
hänvisar till belägg från 1895 och 1902 
men dödförklarar samtidigt ordet med ett 
kors (1953). Bergroth tar alls inte upp pur 
i Finlandssvenska (1917, 1928). Verklig-
heten är emellertid en annan. Här ett ex-
empel från ett färskt tidningsreportage 
(Hufvudstadsbladet 11.2.1978). En kvin-
na på landet berättar att hon "eldade spi-
sen hårt" för att kunna baka bröd i ugnen. 
"På plattan stod en kastrull med vatten 
som jag ställde åt sidan." Hennes föreha-
vanden iakttas av en religiös svärmare, 
som ser en syn: "en halvmåneformad glö-
dande figur i pliten kring platsen där ka-
strullen stått." - Pur för kokplatta är for-
malordet bland flera äldre nylänningar; 
jag hör det hemma dagligdags. 

Det gäller alltså att vara mycket försiktig 
med att utmönstra ett ord som dött, ja 
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också med att stämpla det som ålderdom-
ligt. När prof. Natan Lindqvist en gång i 
Svenska Akademiens ordlista av år 1950 
fann uppgiften att oväld 'opartiskhet' är 
ålderdomligt, blev han förtörnad och ra-
dade upp ett antal exempel på fritt bruk 

av oväld i aktuella tidningstexter. Han 
varnade alltså för överilade död- och öl-

derdomligförklaringar och summerade 
slagkraftigt: "Liken kunna titta och tom. 
stå upp igen!" (Modersmålslärarnas För-

enings årsskrift 1950, s. 59 f.). - 1 följande 
upplaga av ordlistan (1973) ströks betyg-
sättningen "ålderdomligt" 

Som ovan antytts visar sig de ryska språk-
lånen i svenskan till allra största delen ut-
göras av enskilda ord i mer eller mindre 

trogen originalform. Tanken går osökt till 
de finska inlånen i rikssvenskan. Också de 
består huvudsakligen av vanliga ord som 

upptagits som sådana, vid behov lätt för-
svenskade (se min översikt "Finska i 
svenskan", Språkvård 1/1974). 

På intetdera hållet tycks man alltså kunna 
uppdaga några översättningslån eller ens 

klara betydelselån, knappast heller syn-
taktiska eller fraseologiska påverkningar, 
utan det är de direkt överförda orden, 
främst substantiven, som suveränt domi-

nerar låntagningen, så också i fråga om 
det mera omfattande ryska långodset in-
om finlandssvenskans ram. - Detta saker-
nas tillstånd tål att tänka på. 

16 



Bengt Sigurd ATT ORDIDROTTA - 
till palindromernas lingvistik 
Rubriken på denna uppsats, "Att ordidrotta", är ett fint ex-
empel på den speciella lek med ord som kallas palindromer, 
dvs, ord eller fraser som är likadana både framifrån och bak-
länges. Författaren, välkänd för Språkvårds lasare, är profes-

sor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet. 

PARIS blir sirap baklänges - det lär alla 

sig som barn. Många vet också att Ni talar 

bra latin blir detsamma om man läser det 
baklänges. Några känner till ännu mer 

avancerade palindromer som 1 Reval sitta 

ni i natt i slaveri och Redan vaver alla rap-

pa rallare vävnader. 

Palindromer - ord eller meningar som blir 
samma eller ett annat ord eller en annan 
mening om man läser bakifrån - lever lik-
som diverse ramsor och ordlekar ett liv i 

språkets utmarker. De förnyas någon 
gång i tävlingar, med det är i mycket sam-
ma ordskatt som förs vidare från en gene-
ration till nästa. De återkommande täv-
lingarna utlöser en förvånande stor aktivi-

tet hos palindromentusiaster och redovi-
sar som regel några nya och några utvidg-

ningar av gamla. t.ex. 1 Reval sitta ni (apor 
alla under fred nu alla ropa) i natt i slaveri. 
Men mest är det den gamla palindrom-
skatten på svenska och andra språk som 

kommer upp. Svenska Dagbladet hade en 
tävling 1974, Sydsvenska Dagbladet en år 
1981. Genom en upplysning på ordet pa-
lindrom i SAOB kan man se att Vårt Hem 
hade en tävling där det gällde att hitta så 

många palindromord som möjligt 1927. 
Redan antiken hade sina specialister inom 

området, t.ex. Leon den vise (kejsare 
886-911) känd som författare av "kräft-
verser", enligt uppslagsverk. En modern 

kännare är Dmitri A. Borgmann, forfatta-
ren till "Language on Vacation". 

1 Scientific American febr. 1977 behandla-
de Martin Gardner under rubriken Ma- 

thematical games palindromer, bl.a. en 
lång dialog som börjar med den kända 

engelska palindromen Madam l'm Adam. 
Där nämns också en fransk rekordpalin-
drom på över 5000 bokstäver. 1 Guinness 
rekordbok upptas emellertid en nedan 

nämnd svensk palindrom på bara 67 bok-
stäver som världsrekord. Det finns tid-
skrifter med denna udda inriktning kallad 
"recreational linguistics", nämligen Enig-
ma och Words Ways. Det finns också en 
Dover Paperback W. Bergerson, "Palm-
dromes and Anagrams", som helt ägnas 

dessa ämnen. 

Reklamfolk är alltid känsliga för ords ma-
giska möjligheter och man finner ofta pa-
lindromer i varunamn och företagsnamn. 
Ett exempel är ABBA (fiskkonserver), 
sånggruppen har också stavningsvarianten 
A8BA som verkligen visar att man är 
medveten om symmetriaxeln. Andra ex-

empel är SAS, AGA, YVY (tvål), OM() 
(tvättmedel), AXA (tvättmedel), ATA 
(tvättmedel), XEROX (nästan). Palm-
dromord med omvändbara bokstäver kan 
man också använda på t.ex. genomskinli-
ga flaggor. Symmetriska stora bokstäver 
är A, H, 1, M, 0, T, U, V, X, Y, Å, A, 0, 
alltså knappt hälften. Av de små bokstä-
verna är endast i, 1, o, v, x någorlunda 
symmetriska. Alla de just nämnda tvätt-
medelsnamnen har också omvändbara 

bokstäver. 

Baklängeskodning har någon gång an-
vänts inom kryptering. Leonardo da Vinci 
skrev en del av sina anteckningar i spegel- 
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skrift. Några människor har lätt att tala 
baklänges, men kan knappast utnyttja 
detta annat än som en sällskapstalang. 

Fonetiker brukar samla på palindromer 
därför att det ger dem möjligheter att stu-
dera skillnaden mellan ett riktigt och ett 
baklängesuppspelat ord. Ordet rot låter 
sålunda som stor om bandspelaren får 
spela upp det baklänges och inte som tor 
vilket man skulle kunna tro om man inte 
kände till de små ijudsegment som uttal 
består av. Läsforskare har på senare tid 
intresserat sig för om baklängesläsning, 
alltså från höger till vänster, är mera na-
turlig än vänster-högerläsning för vissa 
människor som därför kan få läsproblem 
(dyslexi). 

Palindromer aktualiserar många aspekter 
på språk. Jag skall ta upp och främst be-
svara frågorna: Vilka palindromord finns i 
svenskan? Finns det något systematiskt 
sätt att konstruera palindromer? Är om-
vändning (invertering) en naturlig språk-
lig process? 

Terminologi och typologi 
Man brukar använda termen anagram om 
ett ord som bildats av ett annat ord genom 
att man kastat om bokstäverna. Man kan 
då säga att spira är ett anagram av eller till 
paris. Ett specialfall av sådan omkastning 
är då bokstäverna ordnats baklänges vil-
ket ger rujd av djur, salta av atlas, sirap av 
paris. Man kan kalla ett ords baklänges-
form för dess omvändning eller reversal. 
Det finns ingen fast terminologi inom det-
ta exklusiva område. Varje ord har då en 
reversal. Vissa ords reversal råkar vara ett 
ord i språket, andra inte. 

Man kan då definiera en palindrom som 
ett ord eller en ordsträcka vars reversal 
utgör ett existerande ord eller uttryck i 
språket. Man kan också urskilja två fall, 
beroende på om reversalen är samma eller 
ett annat ord läst baklänges, bara är ett 

exempel på den typ som ger ett existeran-
de men inte samma ord. Om man vill ha 
en särskild term för den första kan man 
kalla den identitetspalindrom (i-palin-
drom) eller äkta palindrom i motsättning 
till den andra typen som då kan kallas 
oäkta palindrom. 

Låt oss införa en distinktion mellan en pa-
lindrom som inte kräver omsegmentering 
av orden som t.ex. söt rös och en som krä-
ver att man i omvändningen för ihop 
bokstäverna på annat sätt, bortser från 
vissa mellanslag och inför andra. Ett ex-
empel är Ni talar bra latin där man sätter 
in ett mellanslag mellan i och t när man 
läser baklänges, för ihop tal med ar ur bra 
etc. Vi kan kalla en sådan palindrom för 
omsegmenterad. 

En identitetspalindrom har ett symmetri-
centrum. 1 ordet rotator är a symmetri-
centrum; på ömse sidor om a står iden-
tiska bokstäver på samma avstånd från a. 
1 Ni talar bra latin är b symmetricentrum. 
1 ordet alla ligger symmetricentrum mel-
lan de två 1-en. Symmetricentrum är den 
punkt där man kan tänka sig att man viker 
palindromer och får två identiska halvor. 
En oäkta palindrom har också en vänd-
punkt, t i itu:uti mellan k och n i sak-
nar:rankas. 

Vill man tillverka palindromer systema-
tiskt (utan omsegmentering) kan man ut-
gå ifrån ett symmetricentrum och försöka 
bygga på symmetriskt åt båda sidor. Någ-
ra exempel kommer att visas. 

Palindromord i svenskan 
För att få en uppfattning om vilka om-
vändbara ord det finns i svenskan har jag 
gått igenom Alléns ordlista 10000 i topp, 
dvs, de 10000 vanligaste orden i hans tid-
ningstexter från 1965. Jag har komplette-
rat med diverse ord som jag råkat komma 
på, men listan gör ingalunda anspråk på 
att vara helt komplett. För att kunna an-
vända orden i systematisk tillverkning av 
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palindromer har vissa ord klassificerats ef-
ter den ordklass det och dess reversal ut-
gör. 

En iakttagelse man kan göra är att en 
"naiv" språkbrukare har mycket liten 
uppfattning om vilka och hur många pa-
lindromord det finns i språket. En normal 
språkbrukare har helt enkelt inte haft an-
ledning att fundera på frågan och det finns 
inget skäl att ha orden sorterade på det 
sättet i minnet. Vem vet att kajak och gi-

rig blir detsamma baklänges eller att 
knark är en palindrom vars reversal är det 

semantiskt besläktade krank, att rapport 

är en palindrom eftersom det blir troppar 

baklänges. Utan att ha gjort några statis-
tiska beräkningar tror jag man vågar saga 
att antalet nog inte är signifikativt litet, så 
att språket skulle undvika sådana ord. Om 
det skulle visa sig att det finns färre ensta-
viga palindromord än väntat tror jag det 
beror på en tendens att undvika samma 
konsonant på båda sidor om vokalen som 
man har funnit. Det finns en underrepre-
sentation av ord som mim, sus, rar, lull, 

papp, viv väv (se Sigurd, 1958). 

Säkert skulle man kunna hitta på något 
psykologiskt test som skulle pröva männi-
skans sannolikt varierande förmåga att 
snabbt se om ord är palindromer. Vissa 
läsproblem (dyslexi) beror kanske på att 
vissa ord är palindromer. En person med 
störande höger-vänsterorientering i sin 
läsning skulle alltid vara osäker om huru-
vida det står ned eller den, not eller ton, 

söt eller tös. 

Äkta palindromord 
Ensta viga 
rör Bob 
död sus 
ses mim 
sas väv 
kök viv 
pop rar 
tät tut 

kik 
sås ö 
dåd å 
pip ror 
pep kok 
stats 

Tvåsta viga 
alla Saras 
varav Sabas 
reser saxas 
oro sagas 
talat amma 
Anna apa 
rosor aga 
tappat Otto 
Laval ratar 
rasar rotor 
rapar girig 
rakar kajak 
ramar Kivik 
radar ana 
rammar ene 
rallar danad 
reder 

Tresta viga 
rotator 
tätatät 

Oäkta palindromord 
Ordnade efter ordklassväxling 
Förkortningar: N = Substantiv (och pro-
nomen), V = Verb, A = Adjektiv, Av = 
Adverb, Prep = Preposition, Konj = 
Kon junktion) 

N—N 

de:ed grav:varg 
led:del stol:lots 
Per:rep Tor:rot 
par:rap Sam:mas 
rum:mur som:mos 
tro:ort Paris:sirap 
ton:not revel:lever 
Rut:tur person:nosrep 
brev:verb leda:adel 
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syn:nys 
son: nos 
mark: kram 
rom:mor 
dom: mod 
rök:kör 
trä:ärt 
lån:nål 
lek:kel 
lik:kil 
Rolf for 

natur:rutan 
tagel: legat 
Ivar: Ravi 
annan:Nanna 
sav: vas 
kork: krok 
lam : mal 

turk : krut 
Mats : stam 
Roma:amor 
Adolf: Floda 

rus: sur 
ankan:nakna 

N - Av 

arab:bara 
den: ned 
räd:där 
ni:in 

knark:krank 
trams: smart 

rem:mer 

trans : snart 
trav:vart 

tid:dit 

sa:as 
går:råg 
ska: ask 
tog:got 
såg: gås 
slag: gals 
tro:ort 
skäl: läks 
låt: tål 
skrev: verks 
slå: åls 
nå: ån 
la:al 
leva: avel 
sa:as 
lag:gal 
dras: sard 
når:rån 
lärt: träl 
rök:kör 
trä:ärt 
tänk:knät 
mår: råm 
lam:mal 

ar : ra 
lat tal 
svart: travs 
mat:tam 
din:nid 
luk:kul 
tös:söt 

ams: sina 
Ane : ena 
saken:nekas 
revel lever 
leda: adel 
satte: ettas 
stakar:rakats 
stater: retats 
tankar:raknat 
rapport: troppar 
sekel: lekes 
Allan:nalla 
datum: mutad 
släppa: appäls 
dalmas:samlad 
sakna: ankas 
Sandro:ordnas 
satir: ritas 
salta : atlas 
taga:agat 
satte: ettas 
töm:möt 
dator:rotad 
apor:ropa 

lik: kil 
lös: söl 
smal:lams 
rak: kar 
sina: anis 
ena: Ane 
annan :Nanna 

N— Prep 

tå:åt 
dem: med 
mo: om 

N - Konj 

innan :Nanni 

V—A 

ange:egna dör:röd 
gav:vag svag:gavs 
dog:god sån:nås 
ges:seg mal:lam 

saknar: rankas 	stå:åts 
tigits: stigit 
	

låt: tål 
tappar:rappat 	rök:kör 
tankas: saknat 
	

Iog:gol 
stakats : stakats 	möt:töm 

Prep - Av 

trots:stort 
uti:itu 

A - Av 

ren:ner 

Prep - A 

mot:tom 
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För att få en uppfattning om hur svenska 
ser ut baklänges gjordes ett program (skri-
vet i LTSP) som vände om text som man 

matade datorn med. När man sitter och 
tittar på sådan text som visas i fig. 1 kän-

ner man inte alls igen svenskan. Det är 
inte bara det att orden inte finns i vårt 
lexikon, i de flesta fallen är de dessutom 

fonotaktiskt omöjliga. Av de omvända 
orden är det bara följande (alla korta) 

som finns: i, nanna (Nanria), ned, mos, ås, 

nys, råg. En omöjlighet ger alla finala 

dubbelkonsonanter som i omvandningen 
dyker upp i början av ord, ett annat pro-

blem ger h som inte finns finalt i svenska 

ord, men är ganska vanligt initialt. Man 

ser verkligen att svenskan har många spe-
ciella irreversibla konsonantgrupper. Man 

ser att gn blir en ganska vanlig kombina-

tion i omvändningar på grund av att ng är 

så vanlig framlänges. Omvändningen av 

och framstår också i sin egendomlighet. 

Ett sätt att leta fram alla svenskans palm-
dromord är att söka efter existerande 

svenska ord (upptagna i en viss ordbok) i 
en sådan baklängestext gjord från en lö-
pande text eller en ordbok. 1 en lopande 
baklängestext kan man söka efter flerordi-
ga palindromer på samma sätt. Men det 

går då inte att jämföra bara med orden m 
en ordbok utan man måste kontrollera om 

de accepterade svenska orden också utgor 
en acceptabel fras eller mening, vilket 

kräver tillgång till grammatiska regler, 
minst förteckning över tillåtna ordklass-

sekvenser. För att få fram omsegmentera-
de palindromer måste mera sofistikerad 
igenkänning av ordmönster i bokstavsse-

rierna till. 

NEKITAMMARGLOKS 1 TNAIRAV 
NANNA RELLE NE 1 TTÖM SSO VA 
AGNÅM MOS HCO KITAMMARG 

LLENOITIDART ALLAK RAKURB 
GADI IV TED LLIT GIS ALKCEVTU 

TTA MOGNINÅMS Ås MOK GNIN-
VIRKSEB SSED HCO TEKÅRPS ÅP 

EDAL RETSIVGNIL SNEKITNA MOS 

NYS AKSITEROET NED ÅDNÅ ERA-
GIDIT SIVLED HCO NEKITNA LUT 

AKABLLIT RÅG MOS AIROTSIH 
TNASSERTNI HCO GNÅL NE RAH 
DATKARTEB PAKSNETEV MOS NE-

KITSIVGNIL 

Fig. 1. Omvänd text (producerad av da-

torprogram) 

Svenska konsonantgrupper har en om-
vändbarhet som gynnar bildandet av pa-
lindromer och anagram. Finns initialt kl 

(som i klok) så finns också omvändningen 

finalt ik (som i tolk). Förklaringen till den-
na spegeleffekt är väsentligen fysiologisk 

- ljuden ordnas till stavelser efter öpp-

ningsgrad (sonoritet) runt vokalen och då 

måste 1 stå närmast vokalen både före och 

efter vokalen och k måste stå utanför 1 

eftersom det är ett mera slutet ljud (i 
själva verket helt slutet under en viss fas). 
Emellertid omvändes inte alla språkets fy-
siologiskt möjliga sekvenser. De flesta 
omvända initiala konsonantgrupper åter-

finns bland de finala. Detta innehar att 
man nästan aldrig riskerar att få ett finalt 

omöjligt konsonantslut när man vänder på 
ett ord. Men bara ca en tredjedel av de 
finala korisonaritgrupperna kan återfinnas 
initialt i existerande ord. Man får ofta 
omöjliga initiala konsonantgrupper när 

man läser ett ord bakifrån men sällan fi-
nalt omöjliga, vilket illustrationerna visar 

(se vidare Sigurd, 1965). 

Som ofta inom ordforskningen råkar man 
på problemet vad som är ett acceptabelt 

ord. När man vänder på t.ex. attityd får 

man ordet dytitta, vilket troligen aldrig ti-
digare nämnts, men rimligen måste till-
skrivas betydelsen "titta i dyn" och vara 

ett potentiellt ord. Andra sökta ord som 
kommer fram när man vänder på ord är 
reppäls (släpper), nosrep (person), travs 

(svart). Se vidare listorna där några flera 

långsökta exempel återges. 

Vi gör ingalunda anspråk på att ha hittat 
alla svenskans äkta eller oäkta ordpalin- 
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dromer, bl.a. av det ovannämnda skälet att 
gränsen mellan acceptabla och inte accep-
tabla ord är flytande. Om man börjar ac-
ceptera främmande ord kan man i svens-
kan också få in en palindrom som malaya-
/am, (engelsk) benämning på indisk dia-
lekt - enligt uppgift hos Borgmann värl-
dens längsta palindromord. Om man ac-
cepterar utländska stamnamn och 
ortnamn öppnas portarna på ännu vidare 
gavel. Kunskapen om dessa namn är ofta 
ytterst begränsad och innehållet i termen 
"svenska" tunnas ut betänkligt. Några ex-
empel av denna tveksamma typ är: dras: 
sard, sallad:Dallas. 

Det framgår av våra listor att antalet nå-
gorlunda acceptabla omvändningar inte är 
så särskilt stort, även om man alltså finner 
långt fler än de få traderade standardord 
som vi inledningsvis nämnde. De fördelar 
sig nästan enbart på en- och tvåstaviga 
ord. Vi har bara funnit få trestavingar: ro-
tator, tätatät, Agaton (notaga, en sorts 
aga till musik?). Omvändningsmöjligheter-
na avtar så starkt med stigande stavelse-
eller bokstavsantal att det knappast är 
lönt att titta närmare på ett ord med över 
tre stavelser - chansen att hitta flera är 
försvinnande liten. Svårigheten att hitta 
palindromer är väl en orsak till att man - 
varje fall barn - tycker det är något visst 
med ord som Paris: sirap, Otto, Anna. De 
har liksom en fyrklöver eller en kalv med 
två huvuden det unikas magi. 

Att tillverka palindromer 
Palindromord kan man hitta genom att gå 
igenom en ordbok eller texter, men man 
kan naturligtvis aldrig vara säker på att 
finna alla. 1 själva verket är det som 
nämnts inte klart vilka som skall anses till-
höra svenskan eftersom det beror på hur 
många böjningsformer, sammansättning-
ar och utländska ord man accepterar. 

Om man vill pröva att konstruera palm-
dromord kan man utgå ifrån en konso- 

nant, t.ex. n, och sedan bygga på med vo-
kaler symmetriskt, ana, ene, danad. Man 
inser raskt att det är bara i undantagsfall 
man hittar en palindrom på det sättet. 

Vill man bygga palindrommeningar kan 
man utgå ifrån ett palindromverb och byg-
ga på symmetriskt åt båda hållen. På det 
viset kan man med utgångspunkt från pa-
lindromverb som reser, rapar, ratar, rör, 
rasar lätt konstruera palindromer som 
Smart arab rapar bara trams, Trots tur re-
ser Rut stort. Utgår man ifrån ett ord som 
alla kan man bygga upp Nakna arabapor 
alla ropa bara ankan. 

En speciell sorts palindrom som i princip 
kan bli hur lång som helst utgör den som 
innehåller en uppräkning med Rolf, Ivar, 
Paris, Otto, Anna,., rör... Anna, Otto, 
sirap, Ravi, flor (respektive). Man kan by-
ta ut rör mot ratar, men betydelsen blir 
ändå inte särskilt naturlig. 

När man ser de palindromer som sänds in 
i tidningarnas tävlingar märker man de 
eviga följeslagarna mor, Paris, araben, 
ankan och imponeras mera av fräscha om-
segmenteringar. Här är en samling hop-
plockad från SDS maj 1981. 

Mor i Paris gav Sara, magra Sannas arga 
mara svag sirap i Rom. Er adel bara trams 
ratar smart arabledare. Gil åt god sallad i 
Dallas dog tålig. Medan ammor tre i Floda 
nakna ses aga lam i Malaga ses ankan 
Adolf i ert Rom mana dem. Sur gladiator 
såg Saras gås rota i dalgrus. Kräsen niltös 
ratar söt linnesärk. Negus levande moder 
ses redo med navelsugen. (Vad är en na-
velsug?) 

Bland palindromer på främmande språk 
kan nämnas 

Finska: 
Innostunut sonni 
(En ivrig tjur) 
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Nisumaa oli isäsi ilo aamusin 
(Veteåkern var din fars glädje om morgo-

nen) 

Saippuakauppias (Tvålförsäljare) anses 
vara ett rekordlångt palindromord. 

Danska: 
En af dem der tit red med Jane 

Franska: 
Leon n'osa rever a son noel 
(Leon vågade inte tänka på sin julklapp) 

Et la marine va, papa, venir a Malte 
(Och flottan skall, pappa, komma till 
Malta) 

Tyska: 
Ein neger mit gazehle zagt im regen nie 
(En neger med gasell ängslas aldrig i reg-
net) 

Eine treue famihie bei Lima feuerte nie 
(En trogen familj vid Lima eldade aldrig) 

Isländska: 
Allar munum ralla 
(Alla skall ha kul) 

Latin: 
In girum imus nocte, ecce et consumimur 

igni 
(Vi går runt i natten och se vi äts av eld) 

Acide me mab, sed non desola me medica 
(Med obehag fördrar jag mig själv, men 
övergiv mig ej, läkerska) 

Signa te, signa, temere me tangis et angis 
(Korsa dig, korsa dig fritt, du berör och 
ängslar mig fåfängt; hexameter lagd i djä-
vulens mun) 

Anna tenet mappam madidam, mulum te-

net Odo 
(Anna håller den fuktiga servetten, mulan 

håller Odo) 

Sator arepo tenet opera rotas (Orden kan 
om de skrivs i fyrkant läsas på flera sätt) 
(Såningsmannen Arepo håller med möda 
hjulen igång el.dyl.) 

Omvändning som lingvistisk 
process 
Palindromkännaren Borgmann gör myc-
ket av sambandet mellan ett ord och dess 
omvändning, som han tycker är magiskt. 
Det finns väl några fall där man kan tycka 
sambandet är överraskande, t.ex. lek:kel, 

knark:krank, rum:mur, not:ton, tös:söt, 
avel:leva. Men dessa fall måste betraktas 
som resultat av slumpen och de är inte fler 
än vad man skulle vänta sig i ett ordför-
råd. Det är också lätt att finna exempel på 
att ingen som helst släktskap föreligger, 
t.ex. släppa:appäls, taga:agat, arab:bara. 

Omvändning, omkastning, av två ljud är 
ingen ovanlig språklig process. Den kallas 
metates och anses ha verkat t.ex. när 
Kerstin uppstod ur Kristin(a), Anders ur 

Andreas, Torgils ur Torgisl. Två stavelser 

eller stavelsesegment kan också kastas 
om, som i felsägningar som sjersant för 

sergeant, sälhena för hälsena. Omvänd-
ning (inversion) förekommer syntaktiskt 
som ett sätt att signalera frågor och för att 
det skall fungera krävs att språkbrukarna 
har en uppfattning om konstituentord-
ning, men det tycks som regel aldrig vara 
fråga om att ordna om mer än två led i 
språkliga processer. 

Man har därför skäl att ställa sig tveksam 
till etymologiska förklaringar som bygger 
på att ljuden eller bokstäverna lästs bak-
länges, även om det finns några sådana 
som bevisligen är korrekta, t.ex namnet 
Nosslin (av Nilsson). 

Borgmann nämner (s. 46) några brittiska 
slangord vars etymologi skulle vara pa- 
lindromisk: 
nottub : button 
tekram:market 
ecilop: police 
revlis: silver 
storrac :carrots 
pinsrap:parsnip 
occabot: tobacco 
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stunlaw :walnuts 
starps : sprats 

Borgmann påstår också att etymologin till 
hoodlum innehåller ett steg som kan kal-
las inversion: hoodlum skulle vara stavfel 
för noodlum som skulle vara inversion av 
Muldoon, namn på en gansterledare i San 
Francisco. Smeknamnet Kirre anses gå 
tillbaka på Erik. Det torde i alla fall vara 
klart att inversion är en process som man 
endast i undantagsfall bör anspela på i ety-
mologier. 

Sysslandet med språks baklängesversioner 
kan ha vissa forskningsintressanta aspek- 

ter, men det är annars väsentligen ett om-
råde för kuriosasamlande, en lek 1 språ-
kets utmarker. 
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Ulla Clausén Språk och tv på Färöarna 
Färöarna fick tv i mars 1979. Efter mer än hundra års kamp 

för färöiskt språk och färöisk kultur började man sända hu-

vudsakligen danska och av danskan förmedlade utlandska 

program utan att någon opponerade sig. Författaren till den-

na artikel har disputerat på en avhandling om nyord i färöis-

kan och är forskningsassistent vid Svenska språknämnden. 

Språk på Färöarna 
Det kan tyckas märkligt att det färöiska 
språket lyckats överleva trots en överväl-

digande dansk påverkan genom tiderna. 
Språket blev utsatt för ett starkt tryck i 
och med det danska herraväldet från slu-

tet av 1300-talet, och med reformationen 
på 1500-talet försvann skriftspråket; en 
ortografi skapades så sent som 1846. 
Emellertid har språkligt och kulturellt 
medvetna färingar allt sedan slutet av 
1800-talet arbetat på att utveckla färöis-
kan till ett modernt kulturspråk, men 
danskan har hela tiden funnits kvar, och 
man kan beteckna färingarna som två-
språkiga. Färöiska talas i dag av ca 50000 
människor (därav ca 10000 i Danmark). 

Enligt hemmastyreslagen av den 1 april 
1948 är färöiska landets huvudspråk, men 
danska skall läras grundligt, och danska 
kan likaväl som färöiska användas i 

offentliga angelägenheter. Färöiska är he-
la den färöiska befolkningens talspråk och 

på god väg att bli det allmänna skriftsprå-
ket i och med att de färingar som ej fått 
undervisning i skriftlig färöiska blir allt 

färre. 

På kyrkans område är färöiskan nu allena-
rådande: Nya testamentet kom 1939, 
psalmbok 1960, hela Bibeln 1961 och en 

färöisk kyrkoordning hade man fått redan 

1930. 

1 skolan är undervisningsspråket idag fär-
öiska, men rester finns kvar av danskans 
dominans. Det är t.ex. ganska vanligt att 
danska lärare undervisar färöiska elever 
på danska. Läroböcker på färöiska täcker 

grundskolans behov, men för gymnasiet 
finns i stort sett endast danska böcker att 
tillgå. Eleverna vid gymnasiet examinera-
des länge på danska tills det i slutet av 

1970-talet efter vilda protester från av-
gångsklassernas elever blev tillåtet för 
dem att använda färöiska i studentexa-

men. 

Det officiella språket är endast delvis fär-
öiskt. Inom de områden av förvaltningen 
som fortfarande administreras av Dan-

mark brukas endast danskt språk. Den 
färöiska administrationen använder natur-
ligtvis färöiska, men lagar och förordning-
ar skrivna på färöiska har alltid en dansk 
parallelltext. Rättsspråket är i praktiken 
danskt, eftersom domarna är danskar, 

men det är tillåtet att tala färöiska i rätten. 

De språkligt medvetna färingarna har se-
dan länge haft klart för sig hur viktigt det 
är att skapa en egen litteratur och göra 
översättningar av litteraturens klassiker. 1 
dag har Färöarna flera författare som är 
kända långt utanför landets gränser. t.ex. 
Heöin Brö. Verk av Shakespeare. Vol-
taire, Dostojevskij, Strindberg, Camus 
m.fl. finns nu i färöisk översättning, och 
färingen William Heinesens romaner på 
danska har under de senaste åren över-

satts till färöiska. 

1 sin strävan att göra färöiskan till ett 
språk lämpat att använda i alla samman-

hang har de färöiska språkvårdarna sökt 
sig bort från danskan och i stället hämtat 

förebilder på andra håll, främst i isländs-
kan. Något praktiskt samarbete med is- 
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ländska språkmän har dock inte förekom-
mit. För övrigt har dagens islänningar och 
färingar svårt att förstå varandra och i in-
tervjuer i radion talas t.ex. alltid danska. 
Nu vill man ändra på detta och vidga sam-
arbetet med Island till att omfatta inte 
blott fiske utan även språk och kultur. 
Den 11 september 1981 var representan-
ter för det isländska alltinget på besök hos 
det färöiska lagtinget. Resultatet av mötet 
blev att man enades om att stärka banden 
mellan Island och Färöarna. Sålunda har 
det föreslagits att färöiska barn skall lära 
sig isländska på lågstadiet och isländska 
färöiska. De flesta tycks vara nöjda med 
nyordningen, men å andra sidan skall det 
inte förtigas att åtskilliga färingar tycker 
illa om att språkvårdarna lånar in isländs-
ka ord eller hämtar mönster för ordbild-
ning och syntax från isländskan. 

Privat tv 
Redan för drygt tio år sedan började det 
färöiska landsstyret (regeringen) planera 
för att införa tv, och 1967 skrev man till 
tJtvarp Føroya (Färöarnas radio) och bad 
om synpunkter på möjligheterna att få till 
stånd tv-sändningar. Även hos allmänhe-
ten växte intresset för tv, och radiohand-
lama började tänka på att utöka sin för-
säljning till att omfatta även tv-apparater. 
En tv-förening bildades i slutet av 1968 
med syfte att verka för införandet av tv, 
men först 1975 kom verksamheten igång 
på allvar. Efter att frågan om tv hade 
stötts och blötts under många sammanträ-
den beslöt landsstyret i november 1978 att 
privata tv-föreningar skulle få tillstånd till 
sändningar. 1 mars 1979 började en för-
ening i Térshavn, vars medlemmar arbe-
tade helt gratis, att med enklaste tänkbara 
utrustning spela av danska färg-tv-pro-
gram och sända dem helt oredigerade till 
de färöiska tv-innehavarna mot en frivillig 
avgift på 250 kronor per år. 

Det kan kanske förefalla märkligt att 
landsstyret efter drygt tio års planering av 

en färöisk tv inte kunde komma med nå-
gon annan lösning än att låta privata för-
eningar - för närvarande ca tio - ta hand 
om sändningarna. Kritikerna, bl.a. den 
danske kommunikationsforskaren J'rgen 
Poulsen, har hävdat att landsstyret dels av 
politiska, dels av ekonomiska skäl funnit 
det bekvämast att tills vidare komma ifrån 
ansvaret för tv och de problem som den 
kan medföra.' Sålunda har landsstyret 
sluppit ta ställning till frågorna om hur tv 
skall administreras och finansieras, vad tv 
kan användas till och vilka konsekvenser 
den skulle kunna få för det färöiska sam-
hället. Genom att förhala ett beslut om en 
allmän tv har landsstyret, påstås det, be-
stämt sig för hur den kommande färöiska 
tv-n skall se ut: den skall likna den nuva-
rande danska. Det har sagts att en framti-
da allmän tv i ett så litet men mångfasette-
rat samhälle som det färöiska skulle kun-
na få svårigheter med att finna en balans i 
ideologiska frågor. Dagens danska tv 
kommer ju aldrig in på färöiska problem 
eller på annat som berör färingarna och är 
alltså föga kontroversiell, men har sagts 
vara farlig i och med att den färöiske titta-
ren ej kan identifiera sig med vad han ser 
och upplever på tv-rutan: en utländsk tv 
påstås skapa grogrund för känslor av utan-
förstående. 

Sjönvarp 
Den färöiska beteckningen för tv är sjén-
varp (som är lånat från isländskan). Tidi-
gare var det danska ordet fjernsyn vanligt, 
men när tv kom till Färöarna och fick 
namnet sj6nvarp som parallell till ötvarp 
('radio'; isländskt lån) blev ordet allmänt, 
också i sammansättningar (t.ex. sjön-
varpsstova 'tv-rum'). Men förutom nam-
net har tv inte så mycket färöiskt över sig. 
Programmen har alltså spelats av från 
dansk tv, vilket innebär att danska pro- 

TV og den fterøske kulturs fremtid. Aalborgs 
universitetsforlags serie om Nordatlantiske for-
hold nr 2. Törshavn 1980. 
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gram sänds direkt utan någon färöisk in-
ledning eller presentation och att dansk 
tv:s utländska program är textade på 
danska. Färöiska program förekommer 
dock emellanåt, nämligen religiösa pro-
gram, intervjuer med gamla färingar som 
berättar om sitt liv och, fast mera sällan, 
barnprogram. 

Tv sänds inte alla dagar, utan måndagar, 
onsdagar och torsdagar är tv-fria. Till 
dessa dagar brukar man då försöka förläg-
ga andra aktiviteter som olika typer av 
sammankomster, föreläsningar, teater-
föreställningar, idrottstävlingar o.d. Har 
en arrangör oturen att inte få tag på någon 
lokal till en tv-fri kväll kan han räkna med 
få besökare: det är ju "sj6nvarpskvøld." 

Det är alltså billigt att ha tv, men relativt 
dyrt att skaffa en apparat, ca 8000-10000 
dkr får färingarna betala för en färg-tv. 
Men det tycks inte ha inverkat på deras 
köplust. Enligt uppgift har ca 80 % av hus-
hållen tv. 

På tv:s program står ofta amerikanska fil-
mer och nöjesprogram, men inslag från 
andra länder förekommer också, exv. 
svenska och isländska. Sändningarna bör-
jar kl. 19.30 på kvällarna (utom på sönda-
gar), ofta med program för barn, t.ex. den 
svenska filmen "Emil Cir Lønnebergi" 
(som textats på danska). Veckan 22-27 
september visades sålunda följande pro-
gram (översatt till färöiska i tidningna): 

Tisdag 22.9 
7.30 Dick Turpin, 1 
7.55 Ta?) skakandi nggja, 4 (8) 
8.55 TV-aktuelt 
9.35 "Slither" 

(am. filmur frå 1973) 

Fredag 25.9 
7.30 Emil Cir Lønnebergi, 6 (13) 
7.55 Mi?)aldarburin 
8.36 "Hann gav livinum innihald" 

(sangløta vi(3 Tummasi Jacobsen) 
9.00 Einsamallur hani 

9.25 TV-aktuelt 
10.05 Tom Jones-show 
10.28 VeÖri8 er so f hvussu er gott 

(svenskt TV-spel) 

Lördag 26.9 
7.30 Jennifer og Michael, 5 (7) 
7.50 Rtturin er settur. 1 (3) 
9.07 MASH 
9.33 Ténleikakassin 

10.18 Dallas 

Söndag 27.9 
3.00 Gudstnasta 
3.50 Tönleikahorni?) 

7.30 Splistovan 
7.56 ftröttur 
8.26 Rtturin er settur, 2 (3) 
9.07 Snorri Sturluson, 2 (2) 

10.24 Andakt 

Tv, fritiden och kulturen 
Det färöiska samhället som långt in på 
1900-talet varit präglat av bygdekulturen 
och ett arbetsliv där fritid var ett okänt 
begrepp har alltmer kommit att utvecklas 
till ett modernt industrisamhälle med reg-
lerad arbetstid, arbetsbesparande teknis-
ka hjälpmedel o,d. som ger människor tid 
över för fritidssysselsättningar. När den 
gamla arbetsgemenskapen på landsbyg-
den upplöstes och människorna började 
flytta till tätorterna uppstod behov av nya 
former för samvaro. Den kulturella aktivi-
teten har alltid varit stor på Färöarna. 
Förr samlades man ofta under vinterkväl-
lama för att lyssna till uppläsningar, be-
rättelser osv, samtidigt som man utförde 
olika arbeten, t.ex. slöjdade, stickade och 
spann. 1 städerna, särskilt i T6rshavn, 
finns i dag rika möjligheter att delta i olika 
kulturaktiviteter, men dessa bygger till 
största delen på frivilliga insatser. Det är 
också så gott som omöjligt för konstnärer, 
skådespelare och författare att leva på sin 
konst, utan de måste ha ett betalt arbete 
vid sidan av den konstnärliga gärningen. 
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Ett par samhällsvetare har tagit fasta på 
vilka följder tv kan få för samhället och 
för den enskilde färingen och hans kultur-
intressen, nämligen den ovan nämnde Jør-
gen Poulsen och den färöiske läraren Eye-
un Andreassen, som har hållit två föreläs-
ningar hösten 1980 om tv, fritid och kultur 
på Färöarna. Ingen tycks däremot ha in-
tresserat sig för tv-sändningarnas kvalitet, 
deras form och innehåll, eller ens ifråga-
satt lämpligheten av att sända danska pro-
gram på Färöarna. De språkliga proble-
men i samband med tv borde enligt min 
mening vara minst lika viktiga som de 
ekonomiska, administrativa och sociala 
för det färöiska samhället och den färöis-
ka kulturen, vilket de senaste hundra 
årens historia visar. En diskussion om 
språk och tv på Färöarna vore alltså värd 
att ta upp. 

Allmän tv? 
Under hösten 1981 blev frågan om hur tv 
skall organiseras aktuell på nytt. Lands-
styret överväger nu att efter ca tio års för-
beredelser ta ansvaret för tv-sändningarna 

och införa allmän tv i stället för den priva-
ta tv-n. Ett förslag härom lades fram för 
lagtinget i november 1981, och en kom-
mitté tillsattes då som skulle arbeta med 
ärendet. Det förutspås att också en allmän 
tv genom avtal med Danmarks tv kommer 
att visa danska och andra utländska pro-
gram. 

Språk och tv 
Språkvårdare och andra språkligt och kul-
turellt medvetna personer har så vitt jag 
vet varken försökt motarbeta en dansk tv 
eller öppet uttalat sina åsikter i frågan. 
Därför menade jag att det vore intressant 
att ta del av deras tankar om den nuvaran-
de situationen. Under en vistelse på Fär-
öarna hösten 1981 intervjuade jag tio per-
soner om deras syn på tv: tre språkvårda-
re, fyra lärare, en författare, en bibliote-
karie, en posttjänsteman. Var och en blev 
ombedd att besvara följande frågor: "Vad 

anser Ni om tv-n på Färöarna?", "Anser 

Ni att det färöiska språket skadas eller 
skulle kunna skadas av danska tv-program 
eller utländska program med danska tex-
ter?" 

Av svaren framgår att av tio personer har 

fem den åsikten att dansk tv ej kan skada 
det färöiska språket. Två av dem föredrar 
den tv de redan har framför en kommande 
färöisk. Den danska visar program av hög 

klass till en billig penning medan de fåtali-
ga färöiska programmen, som visserligen 

varit uppskattade just för att de gjorts på 
färöiska, verkat alldeles för amatörmäs-
siga. 

Många menar att det inte är speciellt an-
märkningsvärt med tv-program på dans-
ka. Även om färöiska är huvudspråket, 

kommer danskan i alla fall in på alla kul-
turens områden. De frågar sig om det gör 
någon skillnad att tv-programmen är 
danska när kontakterna med Danmark 
ändå är så djupa och så många. 

Två personer är varma anhängare av den 
danska tv-n. De tycker att det är utmärkt 
att ha danska texter och gläder sig över att 
kunskaperna i danska, speciellt i stavning, 
sannolikt kommer att förbättras. En av lä-
rarna hade redan observerat detta i skolan 
och med tillfredsställelse noterat att ele-
verna lär sig danska ovanligt snabbt sedan 
tv kom till Färöarna. 

Flera personer, bl.a. en språkvårdare och 
en författare, menar att en färöisk tv inte 
med nödvändighet kommer att innebära 
en vinst för det färöiska språket. Många 
människor på de större orterna där kon-
takterna med danskar och andra utlän-
ningar är många och ofta förekommande 
talar en ganska dålig färöiska, uppblandad 
med främmande ord och vändningar, och 
risk finns för att ett sådant språk kan spri-
das genom tv-n. 

Fem av tio är alltså motståndare till da-
gens tv. Det som mest oroar dem är de 
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danska texterna: de hoppas på att en all-

män tv skall få råd med färöisk textning av 
de utländska programmen, främst för bar-
nens skull. Flera framhåller att den färöis-

ka litteraturen ännu så länge är begränsad 
och att folk mest läser danska böcker och 
danska veckotidningar, och de menar att 
den samlade påverkan som tv och littera-
tur tillsammans åstadkommer kan bli svår 

att stå emot i längden. Tre lärare oroar sig 
över att barnen lär sig danska - enligt de-
ras mening - alldeles för bra och alldeles 
för snabbt. De anser att man hör skjuta på 
danskundervisningen från tredje till femte 
eller sjätte klass för att slippa sådana följ-
der som att eleverna får svårigheter med 
att böja de färöiska orden korrekt eller, 
vilket är ändå värre, helt slopar ändel-

serna. 

Många av motståndarna till den danska 
tv-n ser emellertid med tillförsikt fram 
emot den dag då tv blir allmän och fler 
program kan göras på färöiska, men de 
understryker att en färöisk tv aldrig kom-
mer att ha råd att tävla med den danska i 
fråga om programmens tekniska kvalitet 
o.d. Men hos ett par motståndare kan 
man märka en viss skepsis: "Tv är inget 
för oss". De är rädda om sin kultur och 
ser med förskräckelse och irritation på 
den främmande livsstil som med popen 

gör sitt intåg på Färöarna. 

Enligt de flestas bedömning, både tv-vän-
nernas och tv-motståndarnas, är färöis-
kans ställning i dag starkare än någonsin: 

kunskaperna i språket har aldrig tidigare 
varit så fasta och så omfattande. Alla är 
också ense om att det skulle innebära en 
oerhörd förlust för språket om dess sys-
tem utjämnades i riktning mot danskan, 
t.ex. genom att böjningsändelserna för-
svinner. Däremot skiljer sig åsikterna om 
hur man skall bevara färöiskan och skyd-
da den mot förödande påverkan. Somliga 
menar att bättre kunskaper i danska gyn-
nar också färöiskan i och med att man då 
bättre kan hålla språken isär. Andra är av 

den åsikten att man bör komma så långt 
bort från danskan som möjligt och i stället 
söka sig till isländskan. Ordet sjénvarp för 

tv nämndes som ett exempel på att en så-

dan språkpolitik kan lyckas. 

Dansk tv - amerikansk radio 
Av intervjuerna framgår visserligen att 
åsikterna om den nuvarande tv-n är dela-

de, men överraskande är att så få tycks 
vara intresserade av problemet. Av em 
som har en negativ inställning till dansk tv 
menar flertalet att man egentligen ingen-
ting kan göra utan bara hoppas på att en 
ändring i programpolitiken skall ske om 
tv-n blir allmän. En fråga som däremot 
verkligen lyckats engagera och uppröra 
mångas sinnen gäller radion. Landsstyret 
planerar nämligen att ge det religiösa 
amerikanska bolaget Trans World Radio 
rätten till radiosändningar på mellanvåg 
från Färöarna, varvid tJtvarp Føroya, som 
har en mycket dålig ekonomi, skulle få ett 
par timmars sändningstid om dagen och 
rätt att använda bolagets moderna utrust-
ning. Många tidningar är mycket kritiska 
mot detta förslag, både av politiska, reli-
giösa och kulturella skäl, och tidningen 14 
September skriver (23.9.81) om en ny, 

tung, mörk och svart natt som kommer att 
sänka sig över Färöarna liksom under re-
formationen, men inte på grund av dans-
karna denna gång, utan till följd av lands-
styrets dåraktiga handlande. Några dagar 
tidigare (19.9.81) hade samma tidning på-
pekat det motsägelsefulla i att landsstyret 
förhalade inrättandet av en allmän tv för 
att i stället hux flux erbjuda sina landsmän 
en utländsk propagandaradio och coca-co-
lakultur. 1 tidningen Sosialurin (26.9.81) 
intervjuas en präst och medlem av själv-
styrespartiet, P. M. Rasmussen. Han 
framhåller att färingarna inte är traktera-
de av att få kristendom predikad av ut-
ländskt kapital och att det är tillräckligt 
att ha en utländsk tv som mest visar ut-
ländska program. Skulle man nu få en ut- 
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ländsk radiostation i landet är det fara 
värt, menar han, att den färöiska kulturen 
utplånas. 

Den danska och av danskan förmedlade 
främmande påverkan anses alltså av 
många mindre farlig för färöisk kultur och 
färöiskt språk än ett direkt amerikanskt 
inflytande. Av stor betydelse är att radion 
till skillnad från tv-n blev färöisk från förs-
ta stund. Den har betytt mycket för fä-
ringarnas språkkänsla och språkliga iden-
titet. Därför anser man antagligen att ett 
hot mot radion är en nationell olycka, 
mycket värre än det hot som främmande 
tv-sändningar utgör mot landets huvud-
språk, färöiskan. 

Tv på Färöarna 
Av de personer jag talade med var det få 
som var medvetna om vilket dominerande 
och slagkraftigt medium tv i själva verket 
är och hur den skulle kunna prägla färing-
arnas liv, kanske också deras språk. Vem 
vet hur länge det färöiska språket kan stå 
emot trycket från de andra språken runt 
om? Vi får hoppas att det inte går samma 
öde till mötes som de nu utdöda språken 
på Shetlandsöarna och Orkneyöarna. 
Skall man då avstå från tv på Färöarna? 
Man kan tvista om färöiskan skadas av 
dansk tv eller inte, men ett är visst, tv 

behövs för att minska avståndet till om-
världen, för att informera och för att ge 
avkoppling och stimulans, men inte en tv 
utan all anknytning till Färöarna och det 
färöiska. Det första man bör tänka på är 
att texta det utländska materialet på fär-
öiska. Utarbetandet av färöiska texter 
skulle kunna ge en eller flera färöiska kul-
turarbetare tillfälle att mot ersättning göra 
en insats för det färöiska språket. Ange-
lägnast är det naturligtvis att barnpro-
grammen textas - men helst skulle man 
vilja att de gjordes på färöiska. Men en 
färöisk tv har knappast råd att konkurrera 
med en dansk eller utländsk utan måste 
nog begränsa sin verksamhet till att göra 
sådana program som kräver en relativt bil-
lig och okomplicerad utrustning. Det be-
fintliga kulturutbudet skulle då kunna ut-
nyttjas till färöiska program, t.ex. teater-
föreställningar, konstutställningar, dans-
uppvisningar o.d. Intervjuer med färingar 
och skildringar av livet i byarna skulle hel-
ler inte behöva bli så kostsamma för en 
färöisk produktion. Men huvuddelen av 
programmet skulle också i fortsättningen 
hämtas från dansk och utländsk tv, men 
med en färöisk presentation och med fär-
öiska texter. En sådan tv skulle utan tvivel 
kunna vara till nytta för det färöiska språ-
ket och dess användare. 
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Medicinsk språknämnd - i Finland 

1 en riksdagsmotion 1975 föreslogs att en 
"medicinsk nomenklaturcentral" skulle 
inrättas i Sverige. Bl.a. skulle det före-
slagna organet försöka åstadkomma en 
enhetlig medicinsk nomenklatur. Vid 
remissbehandlingen framhölls från skilda 
håll att det också fanns andra viktiga 
frågor som borde lösas. Riksdagens 
socialutskott sade i sitt yttrande att sär-
skilda insatser borde göras för det 
medicinska språkets vård, både när det 
gäller en större enhetlighet och när det 
gäller främjandet av ett medicinskt all-
mänspråk som kan underlätta kom-
munikationen mellan medicinalpersonal 
och allmänhet. 

Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda 
frågan om ett särskilt organ för vården av 
medicinens språk, och den utredningen 
blev klar i december 1977 (se Språkvård 2/ 
1978). Utredningen föreslog att en nämnd 
för medicinsk språkvård skulle inrättas. 
Nämnden skulle inrikta sin verksamhet i 
första hand på språkliga åtgärder som 
kunde underlätta kontakterna mellan 
sjukvårdens personal och allmänheten, i 
andra hand på att åstadkomma en enhet-
lig medicinsk terminologi. Den föreslagna 
nämnden beräknades av utredningen få 
en årsbudget på ca 500000 kronor. 

De flesta remissinstanserna uttalade sig 
positivt om förslaget, men det ledde 
tyvärr inte till något resultat. Regeringen 
nöjde sig med att överlämna ärendet till 
Svenska språknämnden för de åtgärder 
som nämnden kunde finna lämpliga. 

Svenska språknämnden har tyvärr inte 
haft ekonomiska möjligheter att ägna sig 

åt de speciella medicinska språk-
vårdsfrågorna. Dessa frågor har inte blivit 
mindre aktuella under de år som gått 
sedan det mycket välunderbyggda försla-
get om en särskild nämnd för medicinsk 
språkvård framfördes. 

Frågan om det medicinska språkets vård, 
särskilt med tanke på en bred allmänhets 
möjlighet att förstå detta språk, är 
ingalunda enbart svensk. 1 Finland kom-
mer man nu att ta itu med denna fråga så 
som man borde ha gjort - eller åtminstone 
nu bör göra - också i Sverige. 

Styrelsen för Finska Läkarsällskapet 
Duodecim har nämligen vid sitt 100-års-
jubileum i november 1981 beslutat att 
snabbt effektivera det finska medicinska 
termarbetet. Bl.a. har sällskapet beslutat 
grunda en särskild finsk språknämnd för 
det medicinska språket, och denna nämnd 
skall samarbeta med Forskningscentralen 
för de inhemska språken (för språkvår-
dens del en motsvarighet till Svenska 
språknämnden). Man vill sträva efter att 
utveckla inhemska uttrycksmedel för att 
kunna ge upplysningar i hälsofrågor och 
saklig information om sjukdomar och 
deras behandling. 

Detta initiativ borde leda till efterföljd i 
Sverige. Trots det ansträngda svenska 
budgetläget borde de förslag som utred-
ningen från 1977 framförde snarast för-
verkligas på lämpligt sätt. Det vore också 
av stor vikt om det arbete som nu startas i 
Finland kan bedrivas parallellt med en lik-
nande verksamhet i Sverige. Det skulle 
kunna göra arbetet effektivare både i Fin-
land och i Sverige. 

Bertil Molde 

31 



Nej, orden skall inte läsas 
baklänges. 1 stället ligger det 
till så här. 1 en vanlig ord- 
hr1z efr rwdn 
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alf abetisk ord- 
ning räknat från bWU"ges 
första bokstaven. 
1 baklängesordboken är 
de i stället sorterade efter 
sista bokstaven. 	ordbok 

För den som ägnar sig åt svenska språket i arbetet eller 
på fritiden innebär den här boken en helt ny inkörsport 
till vårt ordförråd. Du kan t.ex. ta reda på vilka ord som 
bildar sammansättningar med -hus som slutled, vilka ord 
som innehåller avledningsändelsen -itet o.s.v. Den här typen 
av uppgifter kan du inte få i andra ordböcker. 

En baklängesordbok kan naturligtvis också användas 
som rimlexikon och som hjälpmedel för korsordsiösare. 

Svensk baklängesordbok innehåller 160771 uppslags-
former. De är hämtade från tionde upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista och andra delen av Nusvensk frekvens-
ordbok, som är baserad på tidningstext. 
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