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Claes-Christian Får man tala med regional 
Elert 

färgning i dagens Sverige? 
Denna artikel återger ett föredrag som hölls vid Svenska 
språknämndens årsmöte den 17 oktober 1983. Claes-Christian 
Elert är professor i fonetik vid Umeå universitet. 

Det bor över 8 miljoner svensktalande, 
svenskar och finländare, i Norden. Där 
har de bott och talat och skrivit sitt språk i 
åtminstone 2500 år, 75 generationer. Från 
en början bör det ha varit ett språksamhäl-
le med ett helt eller nästan helt ensartat 
språk. Under seklernas gång har det 
skett språkförändringar som har gått åt 
olika håll i trakter som har varit isolerade 
från varandra. Så har dialekter uppstått. 
Bilden har blivit mer komplicerad till följd 
av utvidgningar av språkområdet, tätorts-
bildningar och inflytanden utifrån. För-
utom allt större splittring förekommer 
också motsatt tendens, en utjämning av 
dialektskillnaderna. Det sker genom an-
passningar till centrala normer, under de 
senaste generationerna inte minst genom 
skriftspråkets och skolans inflytande. 
Kommunikationer, idéer och ideal påver-
kar språkkartan. 1 dagens svenska samhäl-
le har vi ett komplext mönster med regio-
nalt och socialt varierande talspråksfor-
mer. 

Om man frågar någon hur långt man be-
höver färdas för att det skall höras att 
människor talar annorlunda, svarar de 
flesta efter en stunds eftertanke att det 
inte är långt, kanske två mil. Svaret stöds 
av dialektforskningen, där en socken ofta 
väljs som lämplig enhet för ett språkområ-
de med från andra särskiljande drag - och 
i stora delar av Sverige ligger kyrkorna på 
avstånd av en eller annan mil. Detta gäller 
emellertid små skillnader i de genuina dia-
lekterna, traditionellt talade framför allt 
av lantbefolkningen. Människorna på 
samma plats använder - tillsammans med 

den genuina dialektformen - eller enbart - 
också en språkform som har närmat sig 
det centralt talade standardspråket och 
skriftspråket, "riksspråk i regionala skift-
ningar", som det heter i en del boktitlar i 
Svenska språknämndens skriftserie. De 
regionala riksspråksvarianterna varierar 
inte så starkt geografiskt, tvärtom är de 
ganska enhetliga över områden av stor-
leksordningen landskap eller hela lands-
delar. Däremot finns det i dem en social 
växling: olika språkformer används i olika 
sociala kategorier och i olika sociala situa-
tioner. 

Man kan därför urskilja tre ganska väl 
skilda talformer som används eller är an-
vändbara inom en viss del av det svenska 
språkområdet: 

lokal genuin dialekt, 
regional riksspråkstillnärmad talspråks-

variant, "riksspråk i regional skiftning", 
ett talspråk utan markerad regional 

färgning, talat riksspråk eller standard-
språk. 
Jag skall här bara behandla talspråksfor-
merna inom (2). 

Rubriken har formats som en fråga: Får 
man tala med regional färgning i dagens 
Sverige? Svaret är givet: visst är det till-
låtet. Det är tom. ganska vanligt numera 
att höra att man skall göra det. Frågan 
gäller snarare om alla som säger så egentli-
gen tycker det. Är de beredda att accepte-
ra alla regionala varianter, inte bara sin 
egen eller ett urval? Kan den som talar 
med regional färgning räkna med att tole-
ransen är äkta och allmän? 
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Innan man diskuterar dessa frågor bör 	När det gäller de regionala varianterna i 
man klarare definiera vari skillnaderna hg- 	deras mer riksspråkstillnärmade form, kan 
ger. Det är i de flesta fall effektivt att i en 	man säga att det är endast inom de sista 
språkbeskrivning utnyttja den begrepps- 	kategorierna i uppställningen, nämligen i 
ram som grammatiken erbjuder. Uppställ- 	vissa ords och ändelsers speciella fonem- 
ningen nedan bygger på den. 	 gestaltning samt inom ljudläran, som någ- 

Exempel 

regionalt 	 genuin dialekt 
riksspråkstillnärmat 
talspråk 

syntax 
	

det är sällan att jag dricker 	he be inte höfs (= det 
kaffe, S, SV Sverige, behövs inte) Västerbotten, 

Norrbotten. 

utvidgad användning av flitigare bruk av 
prefixet o-, t.ex. otrivas. sammansättning, t.ex. 
Norrland. förstsonen Norr!; speciella 

avledningsändelser, t. ex. 
nakot (= naken). 

- maskulina och feminina 
sakbetecknande 
substantiv, t.ex. månen - 
han, natten (natta) 	hon 
spritt bruk;fleik (= flicka) 
Västerbotten. 

målln (uttal av moln med ryddjen (= ryggen) 
kort vokal) S Sverige. N Sverige 

dike' (för diket) -a som best.art. i feminina 
subst., t.ex. boka. Spritt 
bruk. 

ordförråd (lexikon) 

morfologins kategorisystem 

ordmorfemens 

fonemgestaltning 

ändelsemorfemens 
fonemgestaltning 

fonemsystem 

kombinatorisk allofonnivå 

subfonemisk nivå 

sammanfall av kort e och 
kort ä. Delar av 0 Sverige 

förekomst av slutet ö-ljud 
före r, t.ex. i smör; tjockt 1 
(bestämt huvudsakligen 
genom ställningen i ordet) 
Stora delar av Sverige. 

Viby-i; uttal av långa 
vokaler med diftongering 
eller frikativt efterslag. 
Mehlansverige. 

förekomst av ett öppet ö-
ljud som ytterligare 
vokalfonem i t.ex. ö i gott 
(= gott) eller hö! (= hål). 
Spritt bruk. 

kakuminala t-, d-, s- och n-
ljud i ord som valt, valde, 
slå (då uttalat schlå) och 
aln. Stora delar av Sverige. 

uttal av förbindelsen ka- (i 
kan, kaffe etc.) med 
tillbakadraget (velart) k-
ljud. Mellersta Norrland. 
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ra väsentliga skillnader föreligger. Grän- 	ske långt a. När det gäller konsonanterna 
sen mellan regional variant av standard- 	skulle det räcka med att notera utbred- 
språket och genuin dialekt är inte skarp, 
men det är möjligt att säga att det inom 
varje del av det svensktalande området 
finns en riksspråkstillnärmad talform där 
skillnader i syntax, ordförråd och ordböj-
ning är fåtaliga och marginella. De skillna-
der som ligger inom ljudlärans område är 
mer motståndskraftiga. 

En konsekvens av det sagda är att använd-
ningen av de mer riksspråkstillnärmade re-
gionala varianterna inte vållar några för-
ståelsesvårigheter. När man bedömer 
lämpligheten av dessa regionala varianter 
finns det inte anledning att anföra sådana 
som argument. Talare av riksspråkstillnär-
made varianter av svenska har inte svårt 
att förstå varandras tal. 

När det gäller fonemsystemet är skillna-
den mellan de regionala varianterna inte 
stor. 1 stort sett är det bara den att det 
traditionella standardspråkets distinktion 
mellan kort e och ä inte upprätthålls i stora 
delar av östra Sverige (t.ex. lett och lätt 

uttalas lika). 1 ett mindre område har långt 
e och ä sammanfallit (t.ex. i leka och 
läka), dock ej framför r (t.ex. lera och lära 

särskiljs). Man kan också observera ten-
densen till fonemsammanfall mellan kort ö 

och u i vissa regionala varianter. 

Den subfonemiska variationen är däremot 
mycket stor. En aktuell karta över det 
svenska talspråkets varianter, ägnad inte 
åt de genuina dialekterna utan åt de nu för 
tiden allmänt talade riksspråksvarianter-
na, skulle exempelvis uppta flera diftonge-
ringsområden. Där skulle förutom det syd-
svenska området anges de gotländska se-
kundära diftongerna (t.ex. öy för långt ö, 

äu för långt u) och ett mellansvenskt om-
råde med benägenhet för ä- eller e-aktigt 
efterslag efter lång vokal (t.ex. uttalet bå-

äten). På kartan skulle också noteras skif-
tande uttal av några av övriga vokaler, 
speciellt långt och kort u, långt ö och kan- 

ningen av varianter av r och de andra 
supradentalerna (motsvarande skriftens 
-rt, -rd, -rs, och -rn), sje-ljudet och före-
komsten av tjockt 1. En företeelse som är 
väsentlig i översikten av de aktuella va-
rianterna är intonationen. 

Man måste också på något sätt kunna ange 
i vilken utsträckning ett visst drag används 
inom ett område. Eljest måste man reser-
vera sig för att frekvensen kan växla myc-
ket. Tjockt 1, exempelvis, hörs i talet i 
nästan hela Sverige norr om mellersta 
Småland, men det är betydligt oftare an-
vänt i vissa landsdelar än andra. 

På vår tänkta karta eller i en skriven över-
sikt borde också finnas uppgifter om en 
företeelse som inte har berörts särskilt 
mycket i beskrivningar av dialekter eller 
varianter av standardspråk, nämligen skill-
nader i röstkvalitet. Med detta avser man 
de egenskaper som utan att ha direkt kom-
munikativ funktion karaktäriserar talarens 
röst. Det är egenskaper som framför allt 
hänger samman med artikulationen i 
struphuvudet, t.ex. den genomsnittliga 
tonhöjden, röststyrkan och röstregistret. 
Röstkvaliteten påverkas också av artikula-
tionsvanor ifråga om delar av talorganen, 
läpparna, tungans och gomseglets ställ-
ning. Mycket av detta är förstås något som 
är kännetecknande för den enskilde tala-
ren, hans individuella röstkvalitet. Men 
det finns artikulationsvanor som ger talar-
na i en viss trakt en för denna karaktäris-
tisk röstkvalitet. 

Röstkvaliteten har observerats och beskri-
vits på ett systematiskt sätt i forskningen 
under senare tid, både i Sverige och utom-
lands. En röstkvalitetsforskare som har 
gjort betydande insatser för systematise-
ringen är John Laver, verksam i Edin-
burgh. 1 Sverige finns en grupp centrerad 
till Huddinge sjukhus med bl.a. Björn 
Fritzell och Britta Hammarberg, som gör 



en fysiologisk och akustisk beskrivning av 
de röstkvaliteter som de bedömer som vik-
tiga ur röstpedagogisk och röstklinisk syn-
punkt. De samarbetar med forskare från 
Institutionen för talöverföring och musik-
akustik vid Kungliga Tekniska högskolan i 
Stockholm. 

Ett huvudsyfte för forskningen om 
röstkvalitet har varit att skapa en termino-
logi för olika typer. John Laver räknar 
med ett antal supraglottala "inställningar" 
(settings) (avseende de delar av talor-
ganen som ligger ovanför struphuvudet, 
dvs. svaig, mun- och näshåla), som utgör 
avvikelser från en neutral ställning. Det är 
t.ex. skillnad mellan tal med höjt strup-
huvud och med sänkt struphuvud. Tungan 
kan höjas eller dras tillbaka. Andra modi-
fikationer i struphuvudet, laryngala "set-
tings", ger röstkvaliteter av sådana slag 
som brukar benäninas viskande, luftfylld 
eller knarrande röst samt falsettröst. 
Tungan kan höjas eller dras tillbaka. Ge-
nom att man vanemässigt ger tungan en 
viss höjd eller sänkt, framåt- eller bakåt-
skjuten "setting" kan man förläna åt rös-
ten en faryngaliserad (svalgförträngd), ve-
lariserad, alveolariserad eller dentaliserad 
karaktär. En hel del av dessa röstkvalite-
ter definieras med svenska ord i de röstbe-
dömningsformulär som logopeder i Sveri-
ge använder vid undersökningar. 

Dialektologiska och sociolingvistiska 
undersökningar av röstkvalitet är mycket 
få. En unik studie är en monografi av J. 
H. Eslings (otryckta) doktorsavhandling 
om talet i Edinburgh. Kjeld Arne 
Foldvik, verksam i Trondheim, har över-
blickat förhållandena i det norska språk-
området. 1 Umeå planerar Anders 
Löfqvist, som är en fonetiker med larynx-
funktionen och talorganens koordination 
som specialitet, tillsammans med mig en 
undersökning av röstkvaliteten i flera re-
gionala varianter av svenskt talspråk. Om 
forskningsprojektet blir verklighet, kan 
resultatet kanske presenteras bl.a. i form 

av kartor över det svenska språkområdet 
där utbredningen av regionalt domineran-
de röstkvaliteter finns angivna. Röstläget, 
den genomsnittliga grundtonshöjden, lig-
ger olika i olika delar av Sverige. Som 
Iréne Johansson visat är det i stora drag så 
att grundtonen ligger ganska lågt i norra 
Sverige och stiger när man därifrån går 
söderut. Ett maximum med genomsnittligt 
hög tonhöjd anser jag troligen finnas i 
östra Västergötland och Östergötland. 

Den röstkvalitet som oftast nämns i sven-
ska språkbeskrivningar, är nasalering. 
Den orsakas av att passagen genom näs-
hålan lämnas något öppen, något som sker 
genom inställningen av gomseglet. Nasa-
lerad röstkvalitet har ansetts utmärka tala-
re av vissa regionalt eller socialt definiera-
de talspråksvarianter, särskilt stockholm-
skan, men förekommer också annorstä-
des. Bland andra mer påfallande regionala 
röstkvaliteter kan nämnas den spända rös-
ten hos många talare i Småland, orsakad 
kanske av att struphuvudet höjs. Den är 
ofta kombinerad med ett högfrekvent 
knarr i rösten. 1 det inre av norra Norrland 
förekommer ofta en luftfylld (läckande) 
röst. 

Låt oss återvända från denna deskriptiva 
överblick till de socialpsykologiska tankar 
om språket som rubriken föranleder, och 
vidare till värderingar, språkvårdsönske-
mål, program och prognoser. Det finns i 
samhället både centraliserande och de-
centraliserande tendenser. 1 allmänhet har 
man, när det gäller språket, talat om cent-
raliseringen. Man har iakttagit att riks-
språket vinner terräng och att dialekterna 
utjämnas. Men det är också en allmänt 
omtalad iakttagelse att det under de senas-
te tio-femton åren kommit att råda en mer 
positiv inställning till ett regionalt färgat 
eller dialektalt uttal i många situationer 
och i medier där det tidigare inte var så 
vanligt, t.ex. i skolorna, såväl av lärare 
och elever, och i radio och teve. 

5 



Om man söker få ett grepp om de krafter i 
samhället som kan påverka individernas 
val mellan ett dialektalt färgat och ett mer 
riksspråkligt talspråk, finner man nog 
ändå att flertalet verkar för centralisering. 
Bland dem är befolkningsförskjutningen 
till tätorter, särskilt till de större städerna, 
och andra inre omflyttningar. Med dessa 
befolkningsförändringar följer också att 
allt fler får sin verksamhet i miljöer där 
människor från olika delar av landet kom-
mer tillsammans. Naturligtvis hör skolan 
till dessa faktorer med centraliserande in-
flytande - trots läroplanens numera välvil-
liga inställning till regionalt uttal och dia-
lekter. Detsamma gör teater, film och alla 
andra talöverförande massmedier, nästan 
alltid. 

De styrda decentraliseringskrafterna är 
inte så starka. Det är utlokaliseringen av 
vissa ämbetsverk, grundandet av nya uni-
versitet och högskolor, samt en del sänd-
ningar i radio och teve. De starka krafter-
na i decentraliseringens tjänst är nya idéer 
och attityder. Den "gröna vågen" har an-
tagits befrämja användningen av regionala 
varianter och dialektnära talformer. Men 
den rörelsen är bara en i ett komplex av 
idéer som har samma språkliga konse-
kvenser. Med den gröna vågens miljö-
vårdstanke - i sin moderna form kanske 
först uttryckt i Rachel Carsons Den tysta 
våren 1962 - följde entusiasm för begrän-
sade och decentraliserade aktiviteter. Den 
gick parallellt med de redan tidigare star-
ka strömningarna för självstyre för etniska 
grupper i Europa och Nordamerika och 
nationellt oberoende för tidigare kolonier. 

Kopplingen med den allmänna vänsterrö-
relsen i västerlandet förstärkte effekterna. 
En annan rörelse med samma verkan - 
något senare till sin uppkomst - är intres-
set för lokalhistoria. Det finns också en 
portion av den rörelse i tiden som talar för 
individuell frigörelse från normtvång och 
för självförverkligande i känslouttryck och 

val av verksamhet. Allt detta är förhållan-
den som är svårbedömbara med hänsyn 
till deras genomslagskraft, varaktighet och 
framtida utveckling. 

Centralisering och decentralisering i sam-
hället är konträra krafter som båda mani-
festerar sig i tendenser i och attityder till 
de regionala varianterna av svenskt tal-
språk. Den som diskuterar med andra om 
dessa ting kan inte undgå att lägga märke 
till att det är ett antal bestämda uttalsdrag 
som människor i det svenska språksamhäl-
let reagerar mot. Dragen känns igen från 
Svenska språknämndens skolenkäter med 
frågor till lärare. De är säkert välbekanta 
för dem som tar emot Riksradions korre-
spondens. Flera av dem nämns i uppsatser 
av Olof Gjerdman och Bertil Björseth 
från 1930-talet och återfinns i arbeten av 
Erik Wellander. Vad som emellertid kan 
tilläggas, är att flertalet av dessa drag kan 
ställas upp i två spalter. En har drag som 
uppfattas som urbana, dvs. talspråksdrag 
som i huvudsak är knutna till Stockholm 
och i viss utsträckning andra städer. Den 
andra har drag som förekommer i andra 
regionala varianter av standardspråk med 
motsvarigheter i olika dialekter. Dragen i 
den högra spalten har en provinsiell eller 
rural karaktär. Det är inte så att de drag 
som här har kallats urbana och som till-
skrivs uttalet i större städer, endast åter-
finns där. Tvärtom finns vissa av dragen 
under den rubriken också i typiska lands-
ortsvarianter, t.ex. sammanfall av långt e 

och ä i stora delar av Uppland och i Fin-
land, Viby-i i Närke, Medelpad, området i 
gränsen mellan Östergötland och Småland 
m.fl. spridda områden, det "fina" sje-lju-
det i Norrland och ersättandet av supra-
dentaler med dentaler i norra Småland. 
Vad som är väsentligt är emellertid att då 
dessa drag uppträder i en talform som i 
övrigt ger intrycket att komma från ett 
storstadsområde, ger de hos många bedö-
rnare upphov till negativa värderingar. 
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urbana uttalsdrag 

sammanfall av långt e och långt ä i de 
flesta ställningar (lekare för läkare) 

långt a uttalas å-aktigt 

Viby-i ("Lidingö-i") 

långt ö får ett mer öppet uttal även i andra 
ställningar än framför r 

sammanfall av kort ö och u till u ("mötet 
uppnas.. 

sammanfall av kort u och kort ö till ö 
("göbbe") 

supradentalerna ersätts av dentaler (bort 
uttalas bått) 

"fint" sje-ljud ("fruntimmerssje") 

nasalerad röstkvalitet 

hög röstvolym 

rurala uttalsdrag 

/å/-fonemet motsvaras av två fonem, 
förutom av /å/ också/ö/ (ö-aktigt å-ljud), 
t.ex. korv (= korv) 

ö uttalas slutet även framför r och andra 
supradentaler 

ä-vokalen uttalas påfallande öppet 

diftongering med ä- eller e-aktigt efterslag, 
t.ex. båäten (= båten) 

tjockt 1 

rvokaliseras till ett kort a-liknande ljud (i 
delar av Ö Småland) 

"sjungande tonfall" (som i Bergslagen och 
på Gotland) 

bakre r i bl.a. början av ord 
("götaskorrning") 

hög tonhöjd 

Också bedömare som avser att ge uttals-
och språkvårdande råd fördelar sig i två 

grupper, de som i första hand vänder sig 
mot de urbana dragen och andra som vill 
dämpa de drag som här har kallats rurala. 
För att begränsa sig till lite äldre förhållan-
den är Olof Gjerdman, Hilma Hennings-

son och i stort sett Bertil Björseth bland 
"urbanisterna", medan t.ex. Ingemar 
Ingers i sitt försvar för det sydsvenska re-
gionala talspråket också talar varmt för 

mer nordliga rurala drag, t.ex. tjockt 1. 

Det bör nämnas att man också kan göra en 
lista av drag i regionala riksspråkstillnär-

made talspråksformer, till vilka de flesta 

har en helt neutral attityd. Dit hör det 
sydsvenska bakre r och förekomsten av 
hörbart r framför dentaler (vå-r-t land) i 
finlandssvenskan. Det gäller också andra 
drag i just dessa två standardvarianter i 
"regional skiftning". Det avslöjar en an-
nan socialpsykologisk uppdelning som är 

iakttagbar i det svenska språksamhället, 

nämligen en värderingsordning av dialek-
ter och regionala talspråksvarianter i en 
skala som kan betecknas som gående från 
högre till lägre prestigenivå. Ofta om-
talas den i estetiska termer (som gående 

från vacker till ful) eller metaforiskt med 
"breda" uttal (dock aldrig "smala" i den 
andra änden av skalan!). Sydsvenskan har 
traditionellt uppfattats ha hög prestige och 
använts i alla sammanhang (utom på 

scenen). Detsamma har gällt och gäller i 
stort sett även den finländska högsvenskan 
(som används även på scenen). 

1 en enkät bland gymnasister från olika 
delar av Sverige om subjektiva värdering-
ar av regionala varianter av svenska, ledd 
av Bengt Loman, fick sydsvenska och 
stockholmska de mest negativa bedöm-
ningarna. Det kan inte utan vidare tolkas 
som att nordliga och västliga varianter, 

tillsammans med gotländskan, alltså mer 



perifera talspråksformer i det svenska 
språksamhället, skulle vara de mest upp-
skattade. Förutom det att gymnasister inte 
är representativa för hela befolkningen, är 
det regelmässigt så att när stockholmska 
omnämns, väcks föreställningar om dess 
mer utrerade former. Det ger ofta upphov 
till starkt negativa attityder, trots att (eller 
som en paradoxal reaktion till att) huvud-
stadens språk i mer måttfulla versioner har 
en hög prestige. 

Det finns värderingsskalor som är medvet-
na och ofta diskuterade, och andra som är 
dolda, ofta omedvetna för bedömarna 
själva. Stockholmsspråket kan därför få 
negativa omdömen samtidigt som det i en 
annan, mer omedveten värdering erkänns 
som prestigeform och, åtminstone bland 
ungdomar, efterbildas. På talarsidan, 
bland bärarna av dessa talspråksformer, 
kan det också finnas en tendens att på ett 
utmanande sätt förstärka de karaktäristis-
ka dragen. Resultatet blir ett stock-
holmsspråk som är ett motstycke till 
"advanced English" i vissa kretsar i Lon-
don, eller i Danmark "avancerad köpen-
hamnska", alltså ett storstadsspråk med 
en ungdomlig framtoning, svängande mel-
lan överklassighet och vulgaritet. Den är 
förutbestämd att sända kårar av olust ge-
nom vissa lyssnare, och medvetet eller 
omedvetet också avsedd att göra det. 

En aspekt som på ett svårdefinierbart sätt 
också kommer in vid uttryckandet av vär-
deringar, är bedömarens vana vid röstkva-
liteten och artikulationen. Hur tydligheten 
upplevs hänger samman därmed. Tal-
språksformer som uttalsmässigt är mer 
konserverade - och därför uppfattas som 
tydliga - kan få en hög värdering. Dit hör 
just de nämnda perifera varianterna av 
svenska i väst, norr och öst. Talspråksfor-
mer med starkare grad av reduktion och 
med en förskjutning av artikulationsin-
ställningen, som sydsvenskan, kan, fastän 
den accepteras i många situationer, få en 
låg värdering vid en direkt förfrågan. 

Den omedelbara svarsreaktionen på rubri-
kens fråga är att det förvisso är tillåtet 
att tala med regional färgning, att man 
numera också uppmuntras därtill av att 
många säger att man skall. Men det finns i 
samhället mycket djupt rotade och vitt 
spridda attityder, som inte alltid är helt 
redovisade eller medvetna, och som med-
för att den frihet man tillåter sig har en 
kostnad. Kostnaden är att yttrandet väc-
ker attityder som inte är avsedda och som 
försvagar dess verkan. Hur stor den kost-
naden är beror på många saker, vilken 
regional variant som det är frågan om, 
vilken roll den talande har och för vilka 
han talar. 

Hur skall man inom skola och språkvård 
ställa sig i valet mellan en central norm 
och tolerans mot regionala talspråksvari-
anter? Ett alternativ är att acceptera argu-
menten för de regionala uttalsformerna, 
att de är värdefulla som ett språkligt ut-
tryck för identitet och solidaritet. Ofta an-
ses också bruket av den först inlärda 
språkformen vara den bästa förutsättning-
en för språk som präglas av känsla, enga-
gemang och individuellt självuttryck. De 
negativa attityder som kan finnas måste 
mötas med fostran till större tolerans. 

Det andra alternativet är att dämpa den 
regionala färgningen för att förbereda för 
verksamhet bland människor från alla 
delar av språkområdet. Genom att minska 
skillnaderna mellan talare från olika områ-
den förtar man själva anledningen till de 
bedömningar som finns. Man tillfredsstäl-
ler ett normbehov som är naturligt i ett 
språkområde som är inte bara en socialt 
utan också kommunikativt integrerad en-
het. 

Valet är svårt och måste alltid innehålla 
kompromisser. Men för min personliga del 
är jag i allt väsentligt för att det senare 
alternativet skall väga tyngre än vad det 
nu gör. Det finns ingen anledning att vän-
da sig mot de historiskt uppkomna dialek- 



tema och de regionala varianterna som de 
föreligger. Inte heller mot deras använd-
ning i den nära sfären, i familjen, på or-
ten, i trakten, i sammanhang där de är 
traditionella och upplevs som naturliga. 
Inte heller mot människors kärlek till sitt 
tidiga talspråks särskiljande kännetecken. 
Och för det litterära bruket av dialekterna 
ger man inte föreskrifter. Men att låtsas 
att alla regionala varianter är lika använd-
bara, effektiva och uppskattade i alla sam-
manhang, är inte riktigt. 

Den som i skolan inte får ledning mot en 
gemensam, central svensk talspråksform, 
behandlas inte rättvist. Den som inte utan 
bestämda inskränkningar förespråkar an-
vändning av regionala varianter, skapar 
ingen jämlikhet utan inbjuder andra att gå 
på motkurs i en språksociologisk verklig-
het. Milt, med ansenlig tolerans men tyd-
ligt och konsekvent, bör man anvisa en 
talspråksnorm. Det innebär att uttalsin-
struktioner som vänder sig mot de kritise-
rade dragen i den "urbana" listan bör ba-
lanseras av en likartad behandling av 
dragen i den "rurala". Det är min uppfatt-
ning att talarens möjligheter att uttrycka 
något utöver det omedelbara innehållet, 
sin känsla och personlighet, förstärks mer 
av en skolning till bättre diktion och god 
röstbehandling än av fasthållande av loka-
la uttalsvarianter. 

Det regionala kravet på självständighet 
och likställdhet i det svenska språkområ-
det är inte av den arten att en språklig 
partikularism är meningsfull. Vad regio-
nerna begär, behöver och förtjänar är lik-
ställdhet ifråga om ekonomi, utbildnings-
möjligheter, kultur och kommunikationer. 
Det är inte detsamma som etnisk eller 
regional autonomi. Det finns inte anled-
ning att framställa förhållanden här som 
vore det i en habsburgsk monarki med 
undertryckta nationaliteter. Det finns inte 
inom det svenska språkområdet regioner 

med starkt avvikande språk eller klar egen 
historisk och territoriell avskildhet. Om 
likställdheten mellan regionerna förverkli-
gas ifråga om substantiella ting i stället för 
symboliska, kommer likställdheten för 
den regionala språkliga varianten automa-
tiskt. Det visar attityderna till de privilegi-
erade varianterna sydsvenska och fin-
Iandssvenskt högspråk. 

J. Lavers viktigaste arbete om röstkvalitet har 
titeln The phonetic description of voice quality, 
Cambridge Univ. Press 1980. - Forsknings-
projektet vid Huddinge sjukhus har lett till pub-
licering av flera rapporter, bl.a. Perceptual and 
acoustic correlates of abnormal voice qualities 1 
Acta oto-Iaryngologica 90 (1980): 441-451. K. 
A. Foldviks artikel om röstkvaliteter i norska 
dialekter återfinnes i Nordic prosody 2, Trond-
heim 1981. - 1. Johanssons doktorsavhandling 
är betitlad Funktionella aspekter på satsintona-
tionen i svenska. Umeå 1978. 

1 språkvårdsnämndens skriftserie finns korta 
framställningar om språket i Göteborg, Härnö-
sand, Jönköping, Kalmar och Lund samt om 
svenskan i Finland. - Resultatet av språknämn-
dens enkäter bland lärare har publicerats avG. 
Bergman i Modersmålslärarnas förenings Ars-
skrift 1947 och av C. Griinbaum i tidskriften 
Språkvård 4/1976. 

Ideologi och språkvård i Sverige behandlas av 
K.-H. Dahlstedt i en artikel i International Jour-
nal of Sociolinguistics 10 (1976). K.-H. Dahl-
stedt och U. Teleman har publicerat ett samtal 
om dialekter ur språksociologisk synpunkt i 
Språket i bruk (utg. av U. Teleman och T. 
Hultman) 1974. 1 samma arbete finns en artikel 
om svensk prosodi av E. Gårding. 

Inom FUMS (Avd. f. forskning och utbildning i 
modern svenska) vid Uppsala universitet har en 
mängd rapporter publicerats, varav flera berör 
uttalet i svenska talspråksvarianter och utveck-
lingen i det svenska språksamhället, hl.a. infly-
tandet av de inre omflyttningarna och urbanise-
ringen. 

Detaljstudier av förhållandet mellan dialekt och 
standardspråk på bestämda platser har gjorts i 
doktorsavhandlingar av B. Björseth 1958, U. 
Eriksson 1971 och M. Thelander 1978. 

Behandlingen av uttalet av svenska i skolan 
refereras av B. Molde i en artikel publicerad i 
Studier i dagens svenska, 1971. 
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Kari-Hampus Ortnamnsvård och annan 
Dahlstedt 	

språkvård 
Hösten 1982 framlade förre riksarkivarien Åke Kromnow sin 

utredning "Ortnamnens värde och vård" (SOU 1982:45). 

Med anledning av denna utredning diskuterar här professor 

Karl-Hampus Dahlstedt, Umeå, problem rörande ort-

namnsvården och den allmänna språkvården. 

Företeelsen "språkvård" var från början 
en nordisk och tysk angelägenhet som nu i 
viss mån sprids ut över världen. Där upp-
fattas den som en del av det för oss nyare 
verksamhetsområdet inom den tillämpade 
språkvetenskapen som kallas "språkplane-
ring" (eng. language planning), en förete-
else som är särskilt aktuell i de nyfria sta-
terna i Afrika och Asien. Inom språkpla-
neringen har man att ta ställning inte bara 
till ordval, stilnivå, uttalsalternativ osv. 
inom ett språk utan också till frågan om 
vilka språk som bör tillerkännas officiell 
status i ett land, vilka språk som ska före-
komma i skolornas undervisning, i mass-
medier och parlament osv. 

Avgränsningen av "språkvård" från språk-
politik, språkpedagogik osv, kan i detta 
fall vara nog så kinkig. 1 Sverige bedrivs 
till exempel språkvård av såväl helt fristå-
ende som av halvofficiella institutioner 
och på sistone dessutom i statens innersta 
kärna - regeringskansliet. 

Språkvårdens verksamhetsområde be-
höver emellertid klarläggas också i en an-
nan dimension. Sedan gammalt är det van-
ligt att den strävar att göra vårt språk bätt-
re eller i varje fall förhindra att det blir 
sämre ifråga om den allmänna svenskan 
som vi alla är delaktiga uti antingen det 
gäller vardagens talspråk, det skönlitterä-
ra språket eller det demokratiska myndig-
hetsspråket i statlig och kommunal infor-
mation. 

1 motsats till "allmänspråket" står i viss 

mån - fastän det från demokratisk syn-
punkt icke är önskvärt - fackspråken och 
kanske i synnerhet det tekniska språket. 
På det sistnämnda området arbetar Tekni-
ska Nomenklaturcentralen (TNC) sedan 
länge med ett slags termvård som nödvän-
digtvis måste bygga på andra värderingar 
än den allmänna språkvården - t.ex. ifråga 
om kognitiv (tankemässig) entydighet och 
behovet av en rik synonymik. 

Mellan Svenska språknämnden som den 
främsta företrädaren för en aktiv 
språkvård i Sverige och TNC har sedan 
länge ett visst samarbete förekommit, som 
på sistone förstärkts. Det har också sedan 
några år utvidgats till att omfatta andra 
språkvårdande institutioner i vårt land, på 
ena sidan den höglärda och skönskrivande 
Svenska Akademien och på den andra den 
utpräglat tekniskt inriktade Standardise-
ringskommissionen (SJS). Dessa fyra bil-
dar sedan 1978 tillsammans med represen-
tanter för språkvårdarna i statlig tjänst en 
arbetsgrupp för språksamverkan. Därmed 
borde risken för en växande klyfta mellan 
allmänspråket och de tekniska facksprå-
ken vara avvärjd. 

Till språket hör egennamnen och till 
språkvården bör alltså även räknas den 
sysselsättning som kan kallas namnvård. 

,Namnen på människor, dvs, person-
namnen, har emellertid de specifika 
språkvårdande institutionerna haft föga 
inflytande på. De har vårdats - eller snara- 
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re reglerats - genom särskilda lagar eller 
förordningar i nära samarbete med ort-
namnsforskningens representanter. Vår 
första namnlag kom 1901 och rörde fa-
miljenamnen. Dess tillämpning - dvs. 
namnförslagen i de officiella listorna över 
"lediga" nya familjenamn och praxis vid 
bedömningen för godkännande eller 
underkännande av nya namn från allmän-
hetens sida har varit nog så mekanisk. 
Och inte blev den känsligare för t.ex. irra-
tionella stilsynpunkter sedan datorn tagits 
i bruk i familjenamnsbildningens tjänst. 

De typiskt tvåledade borgerliga familje-
namnen utgick i regel från ett ortnamn i 
namnbärarens (släkts) ursprungliga hem-
bygd. Johan Henric Kellgren hade sitt 
namn från Källtorp i Västergötland och 
August Strindberg hade sitt från Strinne i 
Ångermanland. 1 stället har vi nu fått en 
hop "tagna" familjenamn, vanligen associ-
ationsfritt bildade, dvs, utan anknytning 
till kända svenska morfem. Men inte så 
sällan med skeva associationer. När fa-
miljenamn av typen Eckerlund, Egerlöf 
och Lönneskog har tagits långt uppe i den 
västerbottniska fjällvärlden i sen tid, 
frågar man sig om de nya namnbärarna 
har valt omedvetet och associationsfritt i 
det kaos som våra förteckningar med fa-
miljenamnsförslag utgör, eller om deras 
val har bestämts av ett slags romantisk 
exotism, en böjelse för sydligare nejder än 
deras egen, manifesterad genom "ädla" 
lövträd och sydsvenska bindevokaler i de 
nya namnen. 

För husdjuren lämnas spelet fritt för olika 
privata eller halvstatliga intresseförening-
ar. Följden blev att alla tjurar av SRB-
rasen (svensk rödbrokig boskap) heter 
Hero. För tjurar av svensk kullig boskap 
(SKB) och svensk ayrshireboskap (SAB) 
är namngivningen fri. Här har alltså den 
egentliga namnfunktionen, som består i 
att hänvisa till bestämda individer i yt-
tervärlden, åsidosatts och övertagits av 
nummer efter själva namnet. För kossor - 

även avelskor - tillämpas däremot ett rör-
ligare namnsystem med ärvda namn från 
duktiga anmödrar i stil med förnamnsskic-
ket hos människorna. 

Inom hästaveln för varmblodiga travhästar 
florerar en vild och fri namngivning, till 
sin karaktär rakt motsatt avelstjurarnas, 
med sådana namn som Spader Dam, Dia-
lekt och Cheri. Detta namnskick vittnar 
om travsportens starkt emotionella inrikt-
ning på spel och dobbel. Vid hingstupp-
födningsanstalten Vången i Jämtland får 
alla hingstar av samma årskull namn med 
samma begynnelsebokstav, t.ex. för den 
kull av fyraåringar som nu sänds ut i aveln, 
födda 1979, namn på F- såsom Fagott, 
Faktor, Fant, Farao, Finn, Frode osv. 
Nordsvenska travare har ofta namn med 
norsk klang, t.ex. Aslekongen, Finstadgut-
ten, Bausstegg, Bestebrun. Den organise-
rade nordsvenska hästaveln bygger näm-
ligen sedan sin början kring senaste sekel-
skiftet i väsentlig mån på den norska sk. 
dölahästen. 

Även om husdjursskötseln spelar en gans-
ka väsentlig roll i vårt lands ekonomi, så 
kan vi kanske lämna omsorgen om 
husdjursnamnen till djurägarna och deras 
organisationer. 

Ortnamnen kräver däremot reglering och 
vård, om inte för annat så i varje fall på 
grund av behovet av entydighet vid adres-
ser o.dyl. För att inte tala om fastighetsre-
gistren! Den officiella statliga ortnamns-
regleringen började på allvar med inrät-
tandet av Kungl. Ortnamnskommittén 
1902, senare omvandlad till Kungl. Ort-
namnskommissionen 1930-70, som från 
1928 hade Svenska Ortnamnsarkivet 
(SOA) i Uppsala som arbetande organ 
och samverkande med Lantmäteristyrel-
sen. 

Flera statliga verk, såsom posten och SJ, 
fattade dock helt självständiga - och 
ibland självsvåldiga - beslut i ortnamnsfrå- 
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gor. Numera (sedan 1970) har DOVA-
styrelsen, sedermera DOVA-nämnden 
(DOVA uttytt Dialekt-, Ortnamns och 
svenskt VisArkiv), som en paraplyorgani-
sation för de institutioner som samlar och 
bevarar dialekter och ortnamn, övertagit 
ansvaret för den språkliga aspekten på ort-
namnsvården, med Ortnamnsarkivet i 
Uppsala (OAU), dvs. SOA:s fortsättning i 
nutiden, som främsta arbetande organ, 
under samverkan med arkiv i Lund, Göte-
borg och Umeå. Som spindeln i detta nät 
för att fånga och behandla våra ortnamn 
sitter Lantmäteriverket i Gävle. 

Språkvårdens specifika företrädare har of-
tast stått utanför den svenska ortnamns-
regleringen och ortnamnsvården. Tillsam-
mans med ortnamnsprofessorn Jöran 
Sahlgren utgav dock förre sekreteraren i 
Nämnden för svensk språkvård professor 
Gösta Bergman "Svenska ortnamn med 
uttalsuppgifter" (1955). Initiativet kom 
från språkvårdssidan. 

1 huvudsak har alltså den specifika 
språkvården inte lyckats göra sitt inflytan-
de gällande på ortnamnens område - om 
den ens har försökt. 

Denna åtskillnad mellan ortnamnsvård 
och vanlig språkvård kan möjligen till en 
del bero på föreställningen att egen-
namnen i människospråket har en alldeles 
speciell innebörd och därför måste tuktas 
och ansas i en egen plantskola. Denna 
föreställning om en skillnad mellan egen-
namn och övrigt språk är emellertid klart 
överdriven. 

En inte alltför summarisk utvikning om 
egennamnets semantik kan här inte und-
gås. Egennamn har referens men inte be-
tydelse i samma mening som andra sub-
stantiv, påstås det ibland. Med referens 
menas då att det lexikaliska kontextlösa 
ordet i sig självt innebär en direkt hänvis-
ning till en viss individ eller ett visst indi-
vid av en levande varelse eller till ett en- 

staka exemplar av en icke-levande förete-
else i yttervärlden. Denna individ kallas 
då referent, t.ex. Malgomaj 'viss insjö i 
södra Lappland', Enoxia 'viss bestämd 
kvinna' (som förutsätts bekant för dem 
som deltar i en talakt el.dyl.). Vanliga 
substantiv som vi här kan kalla appella-
tiver eller - med en ny ren term - allmän-
namn (jfr eng. common nouns) används 
däremot fritt om alla individ(er) resp. 
företeelser av en viss klass (eller art), t.ex. 
ordet sjö om hela klassen 'sjöar', men det 
kan också vid behov användas med syft-
ning på en viss sjö eller vissa sjöar, vilket 
framgår av kontexten i ett språkligt yttran-
de eller i en skrift, inklusive den yttre 
konsituationen. 

Termen egennamn är inte synonym med 
bara namn ens i allmänspråket. Med växt-
namn och fågelnamn menar vi inte egen-
namn i egentlig mening utan artnamn. Or-
det blåklocka är ett växtnamn så till vida 
att det syftar på arten Campanula rotundi-
folia. Medan det svenska ordet också kan 
användas som allmännamn om ett enstaka 
växtindivid, gäller detta knappast om dess 
latinska motsvarighet, dvs, det vetenskap-
liga namnet. Här talar man då om ett ex-
emplar eller ett individ av Campanula ro-
rundifolia. Motsvarande gäller om hofink, 
spilikråka etc. Med termen husdjursnamn 
menar vi däremot egennamn i egentlig 
mening, alltså inte nötkreatur, häst, hund, 
osv, utan Majros, Brunre, Fy/ax osv. 

Artnamnet och allmännamnet är alltså 1 
allmänspråket förenade 1 ett och samma 
ord. 1 vetenskapligt språk däremot tycks 
exklusiva artnamn existera. Likaså förefal-
ler de kommersiella varunamnen ofta vara 
ett slags artnamn. 

Det är särskilt den filosofiska semantiken 
som har intresserat sig för egennamns-
funktionen i språket. Men filosofin och 
logiken är benägna att lägga vårt irratio-
nella vardagsspråk i en Prokrustes-säng, 
dvs, ta fasta på några klara och kon- 
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sekventa distinktioner och se bort från res-
ten. Lingvisten däremot måste ständigt re-
videra sina mönster och strukturer på 
grund av att den språkliga verkligheten 
visar sig mer komplicerad och oregelbun-
den än han först insåg. 

Även om egennamnen syftar på en individ 
i sänder i yttervärlden, så är varje egen-
namn inte unikt. Storsjön och Monica är 
egennamn men förekommer i rikliga upp-
sättningar i svenskan med syftningar på 
enstaka olika sjöar resp. kvinnor, till skill-
nad från Malgomaj och Enoxia. Vår defi-
nition ovan av egennamn tillåter uppen-
barligen att vi skiljer på Monica,, Moni-

ca2, Monica3  osv. Detta förhållande inne-
bär ingen defekt i människospråket utan 
en psykologisk ekonomisering av uttryck. 
Vi skulle knappast orka med att ha unika 
egennamn på var och en av Sveriges nu 
mer än 8000000 invånare. På samma vis 
finns det många Storsjön och Drottningga-

tan i vårt land. Sammanhanget avgör vil-
ken som avses. 

Egennamnen står alltså närmare allmän-
namnen än man först anar. Redan det 
lexikaliska namnet Erik använt om en viss 
för oss okänd person innebär att betydel-
sekomponenterna 'levande mänsklig och 
manlig' är bekanta, fastän vi inte vet vil-
ken bestämd varelse av detta slag som 
åsyftas med namnet. Men även om vi 
dröjer kvar vid unika egennamn som de 
två först nämnda här ovan så har dessa, 
precis som allmännamnen, en benäm-
ningssida, dvs, en yttre ljud- och/eller 
skriftform som är kopplad till en betydel-
se, varvid betydelsen inte är en referent i 
yttervärlden, utan en föreställning utfor-
mad och lagrad i människans tanke- och 
känsloliv. Även om kärnan i denna före-
ställning är allmänt intersubjektiv, alltså 
gemensam för en mängd språkanvändare, 
så kan den skilja sig avsevärt från individ 
till individ inom samma språkgemenskap i 
fråga om sk. konnotationer, dvs. emotiva 
eller kognitiva bibetydelser. Sjönamnet 

Malgomaj har till exempel för författaren 
av dessa rader, som har upplevt sjön i sin 
barndom och ungdom, en mycket rikare 
innebörd än för den som bara har läst om 
den någon enstaka gång i skolan eller tid-
ningarna. 

Samma företeelse (referent) kan vidare ha 
flera namn beroende på ur vilken synvin-
kel, i vilket socialt sammanhang och i vil-
ken sinnesstämning vi omtalar den. Lars 
Mattsson kan vara samma person som 
Mattes-Lars och som Dyng-Lasse, för att 
nu välja ett exempel ur det folkliga per-
sonnamnsskicket. Referenten är identisk 
men innebörden är socialt och emotivt va-
rierad. Egennamnen har liksom allmän-
namnen ofta behov av en ganska rik syno-
nymik. 

Också orter kan på detta sätt ha flera 
namn. Lycksele kallas ofta Lapp-Stock-
holm. Om detta binamn bör fattas positivt 
eller negativt måste jag låta vara osagt. 
Hudik för Hudiksvall är i nutiden en kort-
form av smeknamnskaraktär, men histo-
riskt är Hudik det gamla namnet på orten 
<Hufvudvik. Byn Djupdal i Vilhelmina 
heter i mer folkligt vardagsspråk Bakto-
berget. Osv. 

Till ortnamnens egenskaper hör dessutom 
att deras till synes genomskinliga samman-
sättningsleder säger ytterst litet eller leder 
vilse när det är fråga om att faktiskt tyda 
namnets betydelse. Särskilt gäller detta 
när naturnamn får sekundär användning 
som bebyggelsenamn. Att tyda Stockholm 
som 'holmen med stockar' är helt me-
ningslöst, utom möjligen i en etymologisk 
analys. 

När ett naturnamn adapteras som bebyg-
gelsenamn händer det inte så sällan att 
naturföreteelsen i fråga får finna sig i att 
dess namn blir tvetydigt och måste förses 
med ett förklarande tillägg. 1 Stigsjö i söd-
ra Ångermanland ligger Öjesjön invid byn 
Öje. Uppenbarligen var namnet primärt 
Øyir och betydde 'sjön med många öar'. 
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På den nya topografiska kartan står Myc-
kelgensjösjön för sjön intill Myckelgensjö 

by! Även om den spontana framväxten av 
bebyggelsenamn ofta följt sådana vägar 
måste man ifrågasätta om Storuman var 
ett lämpligt namn på den nya järnvägsknu-
ten på Inlandsbanan invid sjön Storumans 

nedre ände. Sjön är 7-8 mil lång men 
riskerar nu att glömmas och gömmas bak-
om det nya samhällets namn. 

Riksgränsen är visserligen inget primärt 
naturnamn men är ändå, när det används 
som namn på en järnvägsstation, ett ty-
piskt exempel på tanklös adaptering av 
redan existerande namn som bebyggelse-
namn. Sverige har över 100 mil riksgräns 
och den övertväras av flera järnvägar! 

Frågan om ortnamnens och ortnamnsvår-
dens ställning till språkvetenskapen i öv-
rigt och i synnerhet till övrig språkvård har 
aktualiserats av den utredning om de sven-
ska ortnamnens reglering och vård som 
verkställts av förre riksarkivarien Åke 
Kromnow med hjälp av tillkallade exper-
ter. "Ortnamnens värde och vård" (SOU 
1982:45) har nyligen varit ute på remiss. 

Åke Kromnow är en skicklig byråkrat 
med humanistisk förankring. Han är histo-
riker, inte språkvetare, men han har gjort 
dialektologin, onomatologin (namnforsk-
ningen) och etnologin stora tjänster ge-
nom att lyhört lyssna dels till vinddragen 
uppifrån, dels till aktiva och engagerade 
experter inom de nämnda disciplinerna. 
Huvudresultatet består i att Kromnow har 
lyckats samla de nämnda forskningsaktivi-
teterna, framför allt insamling och arkive-
ring, till en fastare och mer hållbar organi-
sation med närmare samarbete mellan oli-
ka institutioner över hela landet och kor-
tare avstånd till de högre myndigheterna i 
Stockholm. 

Även om Kromnow i utredningen visar att 
han är medveten om ortnamnsvårdens 

språkvetenskapliga inklusive dess semanti-
ska bakgrund efter ungefär de linjer som 
dragits upp här ovan, så saknar man bland 
experterna i hans ortnamnsutredning en 
representant för den specifika språkvår-
den. 

Låt mig fortsätta att med några exempel 
belysa ortnamnsvårdens vanskligheter och 
ibland mindre lyckade grepp. 

1 nordligaste Anundsjö i Ångermanland 
ligger sedan början av 1800-talet byn Tjäl. 
En dag på 1960-talet byttes dess vägskyltar 
ut och den skulle därefter heta Käl. 1 Åse-
le några mil längre norrut finns sedan ge-
nerationer tillbaka enstakagården Sämsk-
tjäl. Den fick lika hastigt sitt namn utbytt 
mot Sämskkäl. För den som bor där känns 
en sådan klåfingrighet obehaglig! Eller 
med Kromnows ord: "en ändring i orts-
adressen kan" för många människor "upp-
levas som ett intrång i den enskildes inte-
gritet". 

Sedan Carl Lindberg 1942 disputerade på 
de nordiska ortnamnen på käl har insikten 
om att våra många ortnamn på -tjäl, -käl 
och -kälen egentligen innehåller samma 
ord som (båt) köl och Kölen (mellan Norge 
och Sverige) allmänt slagit igenom, och 
denna historisk-etymologiska lärdom har 
till en del våldfört sig på ortnamn. Att 
själva skriftbilden med tj-stavningen har 
ett större emotionellt värde än den veten-
skapliga etymologin har man inte förstått 
eller brytt sig om. 

Vem vågar på samma vis förgripa sig på 
det gamla sjönamnet Hjälmaren, som inte 
alls har med hjälm att göra utan är bildat 
av ett verb jälma, som betyder 'larma, 
bullra, föra oväsen'. Ortnamnsprofessorn 
Jöran Sahlgren försökte sig på det men 
fick mothugg. Skriftbilden hade för stark 
tradition! Med ortnamnsexemplen kan 
man jämföra att Svenska Akademiens 
ordlista alltjämt stavar adjektivet kärv 
med k-, fastän det etymologiskt borde ha 
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ett tj-, medan verbet tjusa tvärtom borde 
stavas med kj-. 

Rena dialektuttal får enligt svensk tradition 
inte tränga in i ortnamnsskicket i skrift. 
Gränhögda 1 Vilhelmina heter Granhöj-

den, både i skrift och tal. Undantagen är 
få: Kilvamma "Kilvåmmen", var en gång 
en håliplats på Inlandsbanan mellan Ho-
ting och Dorotea. Och stadsnamnet Boden 
är egentligen en dialektform (noggrant ut-
talad Båoden), som svarar mot rikssprå-
kets Bodarna. Önamnet Skogvalinen på 
de nya topografiska kartorna för en holme 
i Myckelgensjösjön som på riksspråk bor-
de skrivas Sko gholmen eller Sko gvolmen 

är ett tredje exempel. 

Enligt en kunglig förordning 1927 skall 
våra ortnamn stavas efter åttonde uppla-
gan av Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL). Den hade kommit ut 1923. Det 
är alltså i dag en både föråldrad och otill-
räcklig handledning, som främst hindrar 
oss att skriva Gefle, Morgongåfva och 
Christinehamn med gammalstavning. Skå-
ningarna envisas dock ännu med Hven. 

1 sitt förslag till nya regler vill Kromnow 
förlänga denna bestämmelse att gälla den 
senaste upplagan av SAOL. (Den nu se-
naste kom ut 1973 och den nästa väntas 
1986.) Men en sådan enkel ansiktslyftning 
är ju inte tillräcklig. Den sliter till exempel 
inte tvisten om stavningen av bynamnet 
Tjäl eller Käl. Därtill behövs en grundliga-
re princip för avvägningen mellan etymo-
logisk stavning, traditionell stavning och 
ortbefolkningens önskningar i fråga om 
såväl uttal som stavning. 

Den ortnamnslag som nu föreslås lägger 
ansvaret för våra ortnamn främst på de tre 
"stora" samhälismakterna: stat, landsting 
och primärkommun. Fördelningen dem 
emellan följer naturliga regler. Namn på 
gator, torg och kvarter hör till exempel 
hemma under primärkommunerna. 

Principerna för val av nytt ortnamn eller 
ny ortnamnsform - eller ändrad d:o - är 
allmänt formulerade i lagförslaget: "ett 
ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick" 
skall eftersträvas och "kulturhistoriska 
synpunkter och vedertagna språkriktig-
hetsregler beaktas". Och vidare i kom-
mentaren till lagförslaget: "Ett ortnamn 
skall, för att vara funktionellt, vara språk-
ligt korrekt, lätt att skriva, uttala och upp-
fatta samt inom en namnbrukargemen-
skap entydigt beteckna en viss geografisk 
lokalitet". 

Ändamålsenligheten var en gång den store 
nordisten Adolf Noreens riktmärke för 
språkriktighet och språkvård. Den har 
som språkvårdsnorm kritiserats och modi-
fierats av Ulf Teleman och förf. till denna 
artikel. Den ter sig fortfarande ganska vag 
och mångtydig. Det befinns sålunda funk-
tionellt att inte ändra gamla vedertagna 
ortnamn, om de är välkända, eftersom 
ändringar ställer till besvär och krångel. 

Stadsnamnet Örnsköldsvik och bynamnet 
Yxskaftkälen i norra Ångermanlancl resp. 
norra Jämtland erbjuder bra exempel på 
svårigheten att avväga ändamålsenlig-
hetskriteriet. Bägge är överlånga. Det var 
utan tvivel galet att 1842 uppkalla den nya 
köpingen, senare hamnstaden, efter den 
duglige landshövdingen P. A. Ornsköld. 1 
landsändan har namnet i både skrift och 
tal kortats till Övik. Det borde vi också 
officiellt godta, om vi vill vara ändamåls-
enliga, och lämna Örnsköld åt historie-
skrivningen. 

Yxskaftkälen är inte alls lika frekvent som 
stadsnamnet. Det vållar därför mindre be-
svär genom sin längd. Det är vidare inte 
poststationsnamn eller kommunnamn. Att 
det inte ryms på moderna blanketter på 
"därför avsedd rad" gör därför inte så 
mycket. Enligt den informationsteoretiska 
regeln att högfrekventa tecken är korta 
men lågfrekventa betydligt längre är 
längden på Yxskaftkälen egentligen gans- 
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ka adekvat. För en liten ort kan vidare ett 
säreget och innehålisrikt namn vara en till-
gång. Orten glöms inte och blandas inte 
bort med andra snarliklydande ortnamn. 
(En viss övervikt för nordliga ortnamn 
bland mina exempel beror naturligtvis på 
förf:s regionala hemhörighet.) 

De största våldsverkarna mot våra gamla 
ortnamn - både från kulturhistorisk och 
funktionell synpunkt - har vissa statliga 
verk och myndigheter varit. Exempel från 
SJ:s verksamhet har redan anförts. Också 
posten har tagit sig stora friheter. För att 
skilja två - helt eller nästan - likalydande 
ortnamn åt, lade man gärna till -by på det 
ena, i regel det nordligare. Vi fick på så vis 
Tärnaby (till skillnad från Tärna i Väst-
manland) och Järvsjöby (till skillnad från 
Järvsö i Hälsingland). Namnen används 
också sedan vissa postanstalter dragits in 
och risken för sammanblandning är obe-
tydlig. (Tärna i U-län hade enligt Facits 
ortstämpelkatalog poststämpel tiden 
1875-1970 och Järvsjöby i AC-län 1932-
1969.) 

Posten har också flyttat ortnamn långa 
sträckor. Saxnäs på södra sidan av Kult-
sjön i södra Lappland fick heta Marsfjäll 
efter ett fjäll på ganska stort avstånd på 
norra sidan av sjön. Namnet skulle med 
större rätt tillkomma byn Marsliden och 
med ändå större rätt de samer som hör 
hemma i det väldiga fjällmassivet. 

Samernas rätt diskuteras också i den 
Kromnowska utredningen. Sverige är se-
dan gammalt i sin norra del ett trespråkigt 
land. Finska ortnamn stavas i princip efter 
riksfinska mönster, även om myndigheter-
na genom tiderna har gjort sig skyldiga till 
självsvåldiga försvenskningar. För de sa-
miska ortnamnen hänvisar utredningen till 
FN:s resolution vid andra konferensen för 
standardisering av geografiska namn i 
London 1972. Den går ut på att minori-
tetsspråk bör respekteras också när de inte 

är majoritetsspråk i ett grannland. Minori-
tetsfolket bör ha rätt att kräva att deras 
ortografi iakttas likformigt när deras ort-
namn förekommer i flera angränsande län-
der. 

Man är tacksam för att Kromnow anför 
dessa riktlinjer. Det blir måhända lite dy-
rare att tillmötesgå minoritetens önske-
mål, på kort sikt, än att låta bli, men det 
bidrar säkert till en lugnare och mer har-
monisk atmosfär i storsamhället i det 
långa loppet. Ortnamn är inte bara en 
fråga om kommunikation utan också om 
etnisk identitet. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län är emel-
lertid av en annan åsikt. 

Den Kromnowska utredningen vill inte 
beröva de statliga verken och styrelserna 
rätten att fastställa ortnamn, men den vill 
ha en ortnamnsnämnd med sju ledamöter, 
knuten till Lantmäteriverket i Gävle i 
samarbete med våra ortnamnsarkiv i Upp-
sala, Lund, Göteborg och Umeå. Särskil-
da bestämmelser bör utfärdas om hur de 
olika verken ska samarbeta med denna 
nämnd. Uppenbarligen kommer vår fram-
tida ortnamnsvård 1 hög grad att bero på 
hur dessa bestämmelser utformas. Från 
den specifika språkvårdens sida ter den sig 
osäker, eftersom språknämnden fortfaran-
de liksom i expertgruppen - saknar en 
representant i den skisserade nämnden. 

Man kan förundra sig över att Noreens 
ändamålsenlighetsprincip tillämpas så ut-
tryckligt, medan nyare språkvårdsprinci-
per, som den stilistiska och den demokra-
tiska, inte alls nämns. Men huvudsaken är 
att resultatet blir detsamma, nämligen att 
våra ortnamn görs så användbara och lät-
tillgängliga som möjligt för svenskar med 
vitt skilda förutsättningar. 

Konferensen i London ägnade alls inget 
intresse åt det rätta eller vårdade uttalet 
av ortnamn. Åke Kromnow är också myc- 
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ket kortfattad på denna punkt. Andå är 

uttaisnormeringen - i vad mån och på vil-

ket sätt - en väsentlig fråga i etermedier-

nas tidevarv. Att den inte är så enkel som 

Sahigrens och Bergmans uttalsordlista kan 

förleda oss att tro har Bertil Molde och 

Bengt Pamp framhållit. 

Kromnows utredning har en ganska utför-

lig litteraturförteckning, men den förefal-

ler nyckfull i sitt urval. Adolf Noreen, som 

var en drivande kraft inom ortnamnsregle-

ringen i början av 1900-talet, finns alls inte 

med, så mycket mindre då min egen upp-

sats om namn på kraftstationer från 1961. 

Där eftersträvade jag en mer nutids- och 

framtidsinriktad ortnamnsvård än den som 

den dittills rådande etymologisk-historiska 

synen på våra ortnamn innebar, bl.a. med 

tanke på de nya typer av företeelser (arte-

fakter) som måste ha namn i vår tekniska 

civilisation, i mitt fall kraftstationer och 

regleringsmagasin. 1 min litteraturförteck-

ning finns mängder av arbeten inom ort-

namnsvården, bl.a. av Herman Gejer, Jö-

ran Sahlgren, Hjalmar Lindroth och 

K. B. Wiklund, som nu tydligen anses vara 

betydelselösa (föråldrade?), eftersom de 

saknas i utredningens litteraturlista. 

Det bör till sist som sammanfattning er-

kännas att Åke Kromnow i huvudsaken 

har uträttat ett mycket värdefullt arbete. 

Med sin typiskt mjuka hållning har han 

undvikit drastiska ställningstaganden utan 

att därför bli menlös. 

Litteratur 

Följande hänvisningar följer artikelns disposi-
tion. 

Husdjursnamn kan studeras i de olika avelsor-
ganisationernas stamböckcr. 

Sahlgrens och Bergmans uttalslista för svenska 
ortnamn kom ut som nr 14 i Språknämndens 
serie. En helt ny större uttalslista är nu under 
planering. 

Att egennamn är en kategori alldeles för sig, 
skild från substantiven i övrigt, är alltjämt en 
vida utbredd åsikt bland lingvister och filosofer, 
t.ex. John Lyons, Semantics, 1. Cambridge 
1977, kap. "Naming", s. 215-223. 

1 ännu skarpare ordalag än Kromnow framhöll 
Bengt Pamp skriftbildens väsentliga betydelse 
för allmänhetens uppfattning av ortnamn i ned-
annämnda uppsats "Namnvårdens argument", 
s. 21. Avhandlingen om köl m.fl. terrängord är: 
Carl Lindberg, Tcrrängordet KOL, (KAL, 
KIELAS). En hctydclsehistorisk och -geogra-
fisk undersökning. Uppsala 1941. 

Ulf Teleman och K.-H. Dahlstcdt diskuterade 
som inledare vid ett språkvårdssymposium i 
Uppsala i januari 1967 frågan om rationalism 
och ändamålsenlighet som rättesnöre eller argu-
ment för språkvårdcns värderingar och ställ-
ningstaganden. Se Sture Allén, K.-H. Dahl-
stedt m.fl., Språk, språkvård och kommunika-
tion. (Verdandi-orientering 5.) 1967. uppsatser-
na "Språket som ett effektivt meddelelseme-
del" s. 3 1-59 och "Språkvård och samhällssyn" 
s. 93-112. Teleman hade redan granskat 
"Språkvårdens argument" i Modersmålslärar-
nas förenings årsbok 1965, s. 156-177. 

Postanstalternas namn och den tid de varit 
verksamma framgår av: FACIT ortstämpelkata-
log. Frimärkshuset AB. 1982. 

En volym som vittnar om fruktbärande kontakt 
mellan ortnamnsforskare och språkvårdare är: 
Ortnamnsvård och ortnamnsplanering, en sym-
posiebok från 1977 utgiven av Kurt Zilliacus 
(NORNA-rapporter 13), Uppsala 1978. Särskilt 
läsvärd i vårt sammanhang är Bengt Pamps 
uppsats "Namnvårdens argument", s. 9-40. 
Pamp diskuterar bland annat svårigheterna för 
en uttalsvård, ett ämne som Bertil Molde för-
djupar i "Ortnamnens uttal - dialektalt, regio-
nalt, riksspråkligt", s. 195-207 (även i 
Språkvård 1972:2). 

Dahlstedts uppsats om "Namn på kraftstationer 
i Norrland" står m: Skytteanska Samfundets 
handlingar 1. Umeå 1961, s. 13-40. 
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Ulla Clausén Språkvård och främmande ord 
De främmande orden i svenskan har länge varit ett problem 
för både språkbrukare och språkvårdare. 1 den här artikeln 
diskuterar fil.dr Ulla Clausén, forskningsassistent vid Svenska 
språknämnden, språkvårdens syn på lånordsproblemen. 

Skriv svenska! 
1 "Riktig svenska", Erik Wellanders väl-
kända arbete om språkriktighet från 1939, 
ingår ett avsnitt kallat "Allmänna rikt-
linjer" med uppmaningarna 

Skriv klart! 
Skriv enkelt! 
Skriv kort! 
Skriv svenska! 

Wellander framlägger här sin syn på hur vi 
lämpligen bör skriva för att undvika oklar-
heter, krångelspråk, för långa ord och ut-
tryck och ett osvenskt språk. Eftersom 
Wellanders "Riktig svenska" fortfarande 
betraktas som det klassiska standardver-
ket om svenskt språkbruk och svensk 
språkriktighet har jag valt att ta de åsikter 
som där uttrycks till utgångspunkt för en 
diskussion om språkvårdens aktuella syn 
på de främmande orden i svenskt skrift-
språk. Wellanders bok har kommit ut i 
flera upplagor, den senaste och ornarbeta-
de 1973. Jag har emellertid ansett det vara 
lämpligt att utgå från den första upplagan 
för att få Wellanders ursprungliga inställ-
ning till lånordsproblem. 1 avsnittet om 
fackspråk anknyter jag däremot till uppla-
gan från 1973 där Wellander något modifi-
erat sin syn på de främmande orden inom 
vetenskap och teknik. 

1 kapitlet "Skriv svenska!" tar Wellander 
(s. 154ff.) alltså upp lånordsproblem. Han 
menar att vi enklast kommer till rätta med 
dem genom att undvika främmande ord 
och i stället använda svenska. Till främ-
mande ord räknar han då inte sådana ord 
som länge funnits i vårt språk och som inte 

längre känns främmande eller osvenska. 
Lånord som fullständigt rotat sig och blivit 
omistliga delar av vårt ordförråd skall vi 
naturligtvis ha kvar, ord som bank, fru, 
fröken, kyrka, post, präst och stat. Främ-
mande ord bör vi däremot sky, menar 
Wellander, för det är ord som oftast är 
överflödiga eller till och med skadliga för 
vårt språk, ord som på grund av sin särprä-
gel vad gäller uttal och stavning, böjning 
och betydelse inte passar in i vårt språk-
system. Sådana ord vållar svårigheter. 

De främmande ord som Wellander exem-
plifierar med är framför allt hämtade från 
de klassiska språken latin och grekiska och 
från de moderna språken franska och eng-
elska. De ord som vållar problem i dagens 
svenska är fortfarande de klassiska, främst 
de latinska, men av de moderna har fran-
skan kommit i skymundan för de anglo-
amerikanska. De franska orden gör nu 
inte längre så mycket väsen av sig. De har 
smält in i vårt språk ganska väl. 

Stavning 
Att stava de främmande orden riktigt är 
enligt Wellander ofta ett stort problem för 
den vanlige språkbrukaren och därför bör 
de undvikas. Flera olika stavningar kan 
förekomma vid sidan av varandra, och 
språkbrukaren har då svårt att avgöra vil-
ken stavning som lämpligen bör väljas. 
Wellander anför som exempel franskans 
souper 'kvällsmåltid' som kunde skrivas 
souper, soupé, eventuellt också på eng-
elskt sätt supper och slutligen supé. Som 
bekant är det den sistnämnda varianten 
som blivit fast, den enda som stått i SAOL 



(Svenska Akademiens ordlista) under hela 
1900-talet. 

Wellander framhåller att man uppenbarli-
gen inte kan begära att alla språkbrukare 
skall behärska stavningen av främmande 
ord. Han hade t.ex. noterat ca femtio oli-
ka stavningar av ordet pension. Att kom-
ma ifrån svårigheterna genom att anpassa 
stavningen till svenskan är enligt Wellan-
der en föga tilltalande lösning. En form 
som pangsjon tycker han är enbart löjlig, 
både för svenskar och utlänningar, och 
lika löjliga är t.ex. stavningarna buké, bu-
levard, enkät, nockaut och succé. Wellan-
der har visserligen fått rätt i flera fall, men 
inte i samtliga. De franska lånorden pen-
sion, bouquet och boulevard har sina ur-
sprungliga skrivningar, knockout stavas 
som i engelskan. Men enkät och succé har 
vunnit över succés och enquéte. 

Problemen med stavning av främmande 
ord drabbar enligt Wellander främst "den 
i främmande språk obevandrade". Den 
språkkunnige behöver inte bekymra sig: 
han vet hur man skall stava och uttala ett 
främmande ord korrekt. 

Stava svenskt 
Det är i dag snart fyrtiofem år sedan Wel-
lander presenterade "Riktig svenska" och 
mycket har naturligtvis ändrat sig sedan 
dess. De exempel han anför visar att språ-
ket i många fall gått sina egna vägar; det 
har inte följt de riktlinjer Wellander en 
gång drog upp för språkbehandlingen. 
Detta beror bl.a. på att förutsättningarna 
för Wellanders språksyn har ändrats i flera 
avseenden. Kunskaperna om engelskans 
stavning och uttal har väsentligt ökats, 
t.ex. genom de senaste decenniernas för-
bättrade engelskundervisning, och kon-
takten med det främmande språket är nu 
bättre, bl.a. genom utbudet av engelsk-
språkiga program i tv. Men visst är det 
många människor som ännu i dag har pro-
blem med främmande ord, och Wellan- 

ders råd till den svenske språkbrukaren 
1939 förtjänar därför fortfarande att cite-
ras: "Det enklaste sättet att undvika felak-
tiga ord och löjliga uttal av främmande 
ord är säkerligen att icke alls nyttja dem". 

Däremot har dagens språkvård reviderat 
åsikterna om vad som är felaktigt (eller 
löjligt). En stavning som anpassats till 
svenska förhållanden rekommenderas of-
tast framför en regelrätt främmande stav-
ning. Frågor till språknämnden om främ-
mande ords stavning är ganska vanliga. 
De visar att Wellanders uppfattning att de 
främmande orden förorsakar problem 
fortfarande är giltig. 

Dagens problem vad gäller stavningen av 
de främmande orden är fortfarande en frå-
ga om främmande eller svenskt, eller sna-
rare en fråga om ursprungligt eller an-
passat. Wellanders råd "skriv svenska!" 
måste modifieras något. Det är inte 
språkvårdens mål att vi överlag skall göra 
oss av med de främmande orden för att 
ersätta dem med inhemska motsvarighe-
ter. De främmande orden innebär näm-
ligen många gånger en vinst för vårt språk, 
förutsatt att vi kan använda dem på ett 
smidigt sätt. Men de måste smälta in i vårt 
språk på samma sätt som de äldre lånor-
den gjort - de som i dag utgör en omistlig 
del av vår ordskatt. 

Wellanders åsikt att den korrekta, dvs. 
främmande, stavningen skall ha företräde 
gäller emellertid i vissa fall, nämligen i 
fråga om citatord. Wellander avråder hel-
ler inte från bruket av dem. Han menar 
nämligen att de behövs i skildringar av 
andra folks liv och knappast kan göra nå-
gon skada i sin begränsade omfattning. 
Men om de begrepp som orden står för 
skulle bli aktuella i vårt land, då måste vi 
ta ställning till vad vi skall göra med citat-
orden. 

Ett citatords stavning är i själva verket en 
fråga om ett främmande språks regler. 
Språknämnden har t.ex. fått frågan hur 
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man i dag skall stava uttrycket pauvres 
honteux (eg. skamsna fattiga, dvs, fattigt 
folk som sett bättre dagar och därför vill 
dölja sin fattigdom), ett citatord som kan 
vara svårt att memorera för den som inte 
är insatt i franskans böjningssystem. Det 
kan heller aldrig bli fråga om att anpassa 
uttryck av den här typen till det svenska 
språksystemet. Om man vill använda det 
citerade tvåordsuttrycket får det alltså be-
hålla sin främmande språkdräkt och sin 
skrivning i två skilda ord. Vi använder 
visserligen adjektivet med försvenskad 
stavning, nämligen påver, men i det full-
ständiga uttrycket citeras det i sin franska 
form. Man går emellertid sällan så långt i 
svenskan som att böja ett uttryck efter 
genus. Femininformen pauvres honteuses 
är sålunda enligt SAOB (Svenska Akade-
miens ordbok) ovanlig, likaså singularfor-
men pauvre honteux om en enskild fattig. 
Så långt krävs alltså inte kunskaper i det 
främmande språket ens för citatord. 

Många språkbrukare känner sig osäkra om 
hur de skall förfara med sådana främman-
de ord och uttryck som skrivs i flera ord 
(eventuellt med bindestreck) i det 
långivande språket. Gången är oftast den i 
svenskan att en ordfogning till att börja 
med behandlas som ett citatord och behål-
ler sitt ursprungliga utseende, men när ut-
trycket blivit mer hemtamt brukar vi ofta 
vilja göra ett enda ord av en sådan 
ursprunglig ordförbindelse. Sålunda skrivs 
t.ex. engelskanspep-talk (samtal avsett att 
uppmuntra, 1 sht för att ingjuta segervilja i 
idrottsmän) i dag oftast peptalk. Detta gäl-
ler emellertid främst ord som kan bilda 
naturliga sammansättningar i svenskan, 
däremot inte prepositionsuttryck som a 
conto och a priori. Men undantag finns 
förvisso, och då sker samtidigt en anpass-
ning, t.ex. i inrotade uttryck som apropå, 
tidigare å propos. Två skrivningssätt kan 
förekomma jämsides, men företräde ändå 
ges för den ursprungliga skrivningen, t.ex. 
téte å téte som SAOL 1973 rekommende- 

rar framför tätatät. Frågorna till språk-
nämnden visar att osäkerheten på detta 
område är stor, och det är alltså en osäker-
het om vi skall betrakta ett ord som citat-
ord eller införliva det i vårt system och låta 
det främmande uttrycket undergå en an-
passning i utseende och stavning. "Skall 
orden särskrivas eller hopskrivas?" är en 
vanlig fråga. 

Osäkerheten om när ord skall samman-
skrivas visar sig också i svenska ordbild-
ningar, och det är då ofta fråga om påver-
kan från engelskan. Så har t.ex. engels-
kans sit-in demonstration på svenska åter-
givits med sitt demonstration i en tidnings-
artikel. Denna tendens att inte skriva ihop 
ord (som har sammansättningsaccent) är 
vanlig bland skolelever, och många för-
äldrar har klagat hos språknämnden på att 
deras barn inte längre i skolan klart får 
lära sig vad ett ord är. Aven skolböckerna 
kan göra fel. Exempel som bas kunskap 
och fakta insamling har rapporterats från 
skolans värld. Det har framhållits att re-
klamen och bokförlagen skulle ha bidragit 
till denna ovana genom att t.ex. i boktitlar 
låta sammansatta ord stå utan bindestreck. 
Denna osäkerhet i nutida svenska visar att 
vi om möjligt bör skriva ihop de inlånade 
främmande uttrycken för att undvika en 
påverkan därifrån på vårt eget system. 

Frågorna om ords stavning gäller emeller-
tid oftast enskilda bokstäver. Eftersom ett 
främmande ord endast undantagsvis be-
hålls oförändrat som citatord - vanligen 
anpassas det i sin stavning till det svenska 
systemet - kan under den tid som fortgår 
när ett ord håller på att rota sig flera olika 
varianter uppträda vid sidan av varandra, 
t.ex. en främmande oförändrad form och 
olika typer av anpassningsformer. 

Stavningen av främmande ord i svenskan 
kan kontrolleras i SAOL, men ordlistan 
innehåller naturligtvis inte alla främmande 
ord, speciellt inte de nyaste, och inte hel-
ler överensstämmer stavningen alltid med 
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den språkvården vill rekommendera i för-
sta hand. 

Att det är viktigt att ta upp stavningsfrå-
gor visar den osäkerhet som finns hos 
språkbrukarna och som kommer fram i 
frågorna till språknämnden. Ett stort antal 
frågor gäller bokstaven c med uttalet k i 
ett främmande ord. Skall c behållas i 
svenskan eller bytas ut mot k? Språk-
nämnden rekommenderar k i ord som ej 
har karaktären av citatord och som före-
kommer i allmänspråket, t.ex. avokado. 
Men om det främmande ordet förutom c-
skrivningen också i övrigt har en osvensk 
karaktär, behålls c gärna, t.ex. i cabriolet, 

camouflage, popcorn - men alternativt 
med stavningen k. Språknämnden har ny-
ligen gjort en del omprioriteringar i rikt-
ning mot en mer nationell stavning, men i 
flertalet fall med den främmande stavning-
en som variant. Klips föreslås t.ex. i första 
hand och clips i andra hand, omstav-
ningarna kabriolet, konsertina och kardi-

gan t.ex. först i andra hand, men klitoris 

och kortison utan varianter med c. 

Stavningsfrågor gäller också användning-
en av andra bokstäver som inte är genuina 
i svenskan, t.ex. q och w. Quilta skrivs 
enligt språkvårdens rekommendationer 
hellre med kv, och w i windsurfing ersätts 
med v. (1 det senare ordet kan man sedan 
gå vidare och ersätta suffixet -ing med 
-ning på samma sätt som i t.ex. mobbning 
av engelskans mobbing.) Men visst kan ett 
främmande stavningssätt ges företräde 
framför ett svenskt, t.ex. bokstaven z i 
blazer, ett ord som i sitt uttal redan har en 
främmande prägel (och dessutom före-
kommer i modevärlden med dess förkär-
lek för "snobbiga" utländska stavningar). 

En anpassad och förenklad stavning kan 
rekommenderas när uttalet inte lägger 
hinder i vägen, t.ex. de redan etablerade 
sprej (av engelskans spray) och tejp (av 
engelskans tape). Men ett inrotat uttal 
som följer en främmande stavning står 

emot en förenkling av stavningen. Därför 
väljer språkvården t.ex. en främmande 
stavning i ord som boulevard, desavouera 
och goutera (förr även bulevard, desavuera 
och gutera) där ou i alla ord uttalas som o. 

Stava nordiskt 
Stavningen av främmande ord är nu inte 
bara en svensk angelägenhet; även nordis-
ka hänsyn kan spela in. Sålunda har stav-
ningen i nordiska språk diskuterats vid ett 
flertal tillfällen under de senaste decenni-
erna.1  

Nordisk språkvård skall enligt Svenska 
språknämndens stadgar i första hand be-
drivas så att språknämnden skall söka 
hindra att de nordiska språken blir mer 
olika än vad de nu är. Det andra steget att 
försöka närma de nordiska språken till 
varandra innebär att något eller några 
språk måste göra vissa jämkningar. 

Stavningen av främmande ord i de nordis- 
ka språken har i olika grad anpassats till 
inhemska system. Danskan har den mest 
främmande stavningen, dvs, den har i 
många fall lånat in ord oförändrade, me- 
dan norskan har gått längst i fråga om att 
nationalisera stavningen. Vid ett nordiskt 
språkmöte i Røros 1982 diskuterades stav-
ningen av främmande ord i norskan och 
vid årets möte i Marstrand hade man kom- 
mit så långt att en lista kunde presenteras 
med förslag till jämkningar och omstav- 
ningar i danskan, norskan och svenskan. 
Danskan kunde t.ex. tänka sig att skriva 
bensin i stället för benzin och följa nor-
skans och svenskans bensin. 

Detta arbete med en nordisk stavning av 
främmande ord kommer utan tvivel att 
bära frukt och man kan hoppas på att nya 

Se t.ex. C. Lindstam. Nordisk rättstavning 
(Skrifter utg. av Nämnden för svensk 
språkvård, 1), Sthlm 1946, och Allan Karker, 
Nordisk retskrivning - den ideale fordring (1: 
Språk i Norden 1976, Skrifter utg. av Svenska 
språknämnden, 58), Sthlm 1976. 
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ordlistor och ordböcker tar hänsyn till vad 
som framkommit på detta område. Men 
samarbetet mellan danskar, norrmän och 
svenskar har ingalunda som mål att gene-
rellt införa en anpassad nordisk stavning 
av de främmande orden. Många gånger 
enas man i stället om en främmande stav-
ning, t.ex. i sådana fall där ett ord sällan 
används och dessutom endast i mycket 
speciella sammanhang, kanske om förhål-
landen i främmande länder, t.ex. collier 
och khan. 

Stavningen i och för sig brukar inte lägga 
hinder i vägen för att ett främmande ord 
skall kunna användas. Wellanders språk-
syn har på denna punkt fått vika för en 
mer liberal inställning till de främmande 
orden. Vi tolererar en stavning som inne-
bär en förändring av ett främmande ord 
för anpassning till och större likhet med 
vårt system. 

Böjning 
När det gäller de främmande ordens an-
passning till svenskans böjningssystem är 
det enligt Wellander inte bara "den i främ-
mande språk obevandrade" som stöter på 
svårigheter. Kunskaper i det främmande 
språket hjälper föga när det är det svenska 
språket som är utgångspunkt. De språk 
som vållar problem är å ena sidan latinet 
och även grekiskan (fastän de är s.k. döda 
språk), å andra sidan engelskan. 

Redan frågan om ett främmande ords ge-
nus i svenskan kan föranleda tvekan. Äld-
re tiders språkmän var ofta av den uppfatt-
ningen att ett klassiskt ord bör behålla sitt 
ursprungliga genus. Alltså borde inte det 
ursprungligen i grekiskan feminina ordet 
psyke i svenskan behandlas som ett neut-
ralt ord. Wellander menar att detta är "en 
behandling som för den med antikens 
språk förtrogne ter sig som ren misshan-
del". Det har också ansetts olämpligt att 
latinets modus vivendi 'levnadssätt' be-
handlas som ett neutralt ord i svenskan: 
modus är maskulinum i latinet. Men psyke 

har alltså fått samma höjning som den 
svenska motsvarigheten själsliv, och mo-
dus vivendi har anslutits till sätt som är 
översättning av modus. 

Böja svenskt 
Frågor om främmande ord till språknämn-
den gäller ofta genus och därmed också 
den bestämda formen i singularis och for-
merna i pluralis. Ofta avgör väl språk-
känslan vilket genus ett ord får i svenskan: 
vi vill gärna ansluta ett främmande ord till 
andra ord som har en likartad form, dvs. i 
regel samma ändelse. Sålunda har engel-
ska ord på -er ofta realgenus, t.ex. blazer, 
bulldozer och container. 1 sådana ganska 
självklara fall har språkbrukaren sällan be-
hov av vägledning. Men om ett ords genus 
varierar ställs han i en valsituation och blir 
ofta osäker. 

Frågor om genus gäller vanligen mindre 
vanliga ord som avviker från andra ord 
med samma ändelse. Språkbrukare vill 
gärna se ett mönster för valet av ords gen-
us, men tyvärr bryts mönstret ibland. Ett 
ord som det från franskan lånade vokabu-
lär(-en) följer t.ex. inte mönstret av for-
mulär (som är neutrum). Ord på -at som 
oftast har realgenus i allmänspråket (kan-
ske efter den latinska maskulina ändelsen 
-atus), t.ex. apparat, magistrat, har ofta 
neutralt genus (latinets -atum) i kemiska 
namn, t.ex. sulfat. 

När man väl vet vilket genus ett främman-
de ord har borde ju den bestämda formen 
i singularis inte vålla några problem. Frå-
gor till nämnden visar emellertid att 
språkbrukarna ofta är osäkra, i synnerhet 
som det kan förekomma oregelbundenhe-
ter i höjningen vilka grundar sig på de 
ursprungligen klassiska ordens avsaknad 
av ändelse för bestämdhet. Ett ord som 
ofta är på tapeten är t.ex. museum - 
tom. museifolk ringer och frågar om än-
delsen i bestämd form singularis: museet. 
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(Många vill också helt felaktigt sätta en 
accent över det e som är betonat.) Föregå-
ende tiders språkbrukare var kanske star-
kare medvetna om att ändelsen -um i la-
tinska ord aldrig kunde få en ändelse för 
bestämd form, eftersom den har både obe-
stämd och bestämd betydelse i latinet. 
Wellander för också här den klassiskt bil-
dades talan. Han ställer sig tveksam till 
centrumet och ultimatutnet, former som i 
dag är accepterade, men medger samtidigt 
att rekonstruerade former med strukna 
ändelser, dvs. centret och ultimatet förut-
sätter en känsla för att -uni endast är en 
ändelse. Som bekant är centret i dag en 
vanlig form, också som bestämd form till 
det ursprungligen engelska center; cent-
rumet däremot är nog inte lika vanligt. 
Ultitnatet förekommer inte. En tredje möj-
lighet är ju att behålla ordet oförändrat i 
bestämd form precis som i latinet, t.ex. i 
uttryck som "han åkte in till centrum" 
(där dock "centrum" har ett slags namn-
karaktär). 

Wellander menar att bruket visserligen 
stabiliserat sig i ord som t.ex. datumet, 

men han är inte nöjd med formen -et här: 
"den är ful". 

De främmande orden förorsakar svårighe-
ter också i pluralböjningen; det kan vara 
problematiskt att avgöra hur de bäst skall 
inordnas i det svenska systemet. Därför 
kan flera ändelser förekomma parallellt, 
en utländsk pluralform, en svensk form 
efter mönstret av ett till form eller bety-
delse närstående svenskt ord eller en 
singularform som används oförändrad i 
pluralis, t.ex.  containers, contain rar, COfl - 

tainer. Språkvården söker så långt det är 
möjligt att inordna de främmande orden i 
det svenska böjningssystemet och ge dem 
svenska ändelser. Sålunda undviks den 
engelska pluraländelsen -s och ersätts med 
-aT, -er, -r eller ingen ändelse, t.ex. baby - 

babyar eller babyer, hobby - hobbyer, stu-
dio - studior, 1  designer - designer. Men 
osäkerheten bland språkbrukarna är stor 

och språknämnden får ofta frågor om böj-
ningsändelser som man inte kan acceptera 
fastän SAOL förtecknar dem. Formen ba-
byar eller babyer blir papperskonstruk-
tioner eftersom de flesta faktiskt säger be-

bisar. Motviljan mot att använda de re-
kommenderade ändelserna gör att plural-
formen av baby sällan ses i skrift, i stället 
används spädbarn. 

Ändelsen -s används ibland av osäkra 
språkbrukare vid svåra ord över huvud 
taget, något som kan drabba också ett 
svenskt ord, t.ex. sambo; sambos före-
kommer vid sidan av den korrekta formen 
sambor. Av omsorg om vårt eget språksys-
tem bör vi alltså helst undvika pluralfor-
men -s. 

Språkvården vill alltså principiellt byta ut 
främmande ändelser och inordna orden i 
vårt system. (Se t.ex. Bertil Molde, La-
tinsk och svensk ordböjning. 1: Språkvård 
1970:1.) Engelska ändelser accepteras 
högst ogärna, men man är inte lika negativ 
ifråga om latinska former. Sålunda accep-
teras pluraländelsen (av ursprungligen 
neutrala latinska ord) -a i ord som data, 
fakta. Latinska ord på -ium däremot kan 
lättare anpassas, och en pluralform som 
medier rekommenderas i första hand fram-
för media. 

Språkbrukarna i dag kan emellertid ha 
problem med att avgöra vilket numerus ett 
klassiskt ord har i svenskan. En plural-
form på -a jämställs lätt med ett svenskt 
ord på -a i singularis. Därför kan man 
stöta på felaktiga former som ett media 
och ett fakta. 1 de fall där det är möjligt 
bör vi använda svenska pluraländelser för 
att upprätthålla det svenska systemet och 
undvika tillfällen till misstag. 

Den bestämda formen i pluralis erbjuder 
ytterligare problem, men inte de ord som 

Se vidare härom Bertil Molde, Radior och 
tevear - några ordböjningsproblem. 1: 
Språkvård 3:1978. 
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Wellander anför, bl.a. odds, pyjamas och 
tricks. Ändelsen -en (för pyjamas dock 
-arna) är i dag accepterad. Dagens språk-
brukare har andra problem. Av frågorna 
till nämnden att döma har många svårt att 
acceptera att vissa ord av klassiskt ur-
sprung ej kan fogas in i det svenska böj-
ningssystemet och få bestämd form i plu-
ralis. Man frågar t.ex. efter de bestämda 
formerna till data, fakta och strata - for-
mer som knappast förekommer. Däremot 
har datumet (för angivande av dag) plural-
formen datumen och faktumet pluralfor-
men faktumen. Det svenska böjningssyste-
met kämpar fortfarande med det klassiska 
mönstret. 

Böjningen av främmande ord orsakar allt-
så även i dag problem, men inte av den 
storleken att vi därför bör undvika sådana 
ord i allmänhet. Wellanders språksyn är 
här för negativ. Vid höjningen av dessa 
ord i vårt språk bör vi helt bortse från det 
främmande språkets regler och struktur 
och endast se till svenskans bästa. Så mås-
te t.ex. luckorna vid böjningen av latinska 
ord fyllas med försvenskade former. 

Betydelse 
Till de yttre olägenheterna med de främ-
mande orden, dvs. i fråga om stavning, 
uttal och böjning, kommer också enligt 
Wellander de inre, dvs, problem med or-
dens betydelse. Han pekar på att de främ-
mande orden ofta är oprecisa och lämp-
ligen skulle kunna ersättas med svenska 
ord med en exakt, avgränsad betydelse. 
1-Ian nämner som exempel ramponerad el-
ler demolerad som används om en bil som 
krockat när det i stället vore mer befogat 
att klart ange innebörden med ord som 
bucklad, fördärvad, förstörd, knäckt, 
krossad, sönderslagen etc. Wellander visar 
här på hur viktigt det är att inte låta sig 
förledas att använda ett främmande ord, 
kanske modebetonat, när vi har så många 
väldefinierade svenska ord att välja mel-
lan. Å andra sidan medger han att ett 

främmande välanpassat ord i vissa fall kan 
vara att föredra framför en klumpig 
svensk nybildning; bil är alltså att föredra 
framför en försvenskning av typen 
kraftvagn. 

Ersättningsord 
Frågorna till språknämnden om främman-
de ords betydelse visar att det finns ett 
behov att ersätta diffusa eller svårförståeli-
ga främmande ord med mer exakta sven-
ska. Det har t.ex. kommit en förfrågan om 
vad man kan ersätta frustrerad med. De 
svenska ersättningsorden är många, t.ex. 
besviken (över att förväntningarna inte 
uppfyllts), gäckad, omintetgjord, sviken 
etc. Främmande ord kan också ha ett visst 
snobbvärde i vardagsspråket, t.ex. inom 
modevärlden och bland reklamfoik och 
deras kunder, och mycket av det främ-
mande stannar kvar där för att förgylla 
varor och locka till köp. När man ser på 
allmänspråkets förråd och nytillskott av 
främmande ord finner man att många ord 
inte bara är besvärliga att stava och böja 
utan också har en så pass diffus betydelse 
att de lämpligen bör ersättas med enklare 
svenska. Betalning är enklare än pay-off, 
faktainsamling klarare än research och ut-
tryck mindre pretentiöst än lokution. De 
främmande orden har här inget ytterligare 
att ge än de svenska motsvarigheterna. 
Många andra ord av denna typ skulle myc-
ket väl kunna tas bort ur allmänspråket 
utan att det för den skull blir fattigare på 
uttryckssätt. 

Osäkerheten om ett främmande ords bety-
delse eller nyanser och svårigheterna att 
stava och böja det kan medverka till att 
språkbrukaren söker finna ett lämpligt er-
sättningsord. 1 många fall kan då 
språkvården hjälpa till med att översätta 
det främmande ordet med ett lämpligt 
svenskt eller bilda ett nytt svenskt utan att 
exakt följa den främmande ordbildningen. 
Vi har t.ex. från svensk sida i samarbete 
med de danska och norska nämnderna i år 
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föreslagit att i stället för brainstorming bör 

det redan existerande idémöte användas, 

liksom after marker (om försäljning av bil-
tillbehör m.m.) kan ersättas med det eta-
blerade eftermarknad. Feature-journalistik 
kan lämpligen kallas bakgrundsjournalis-

tik. Termen off shore bör ersättas med till 

havs, havs- i ordfogningar och samman-
sättningar och i andra sammanhang med 
havsteknik och havsteknisk. 

Men det är inte alltid som språkvården har 
möjlighet att dirigera bruket. Mer eller 
mindre lämpliga ersättningsord kan flore-
ra som arbetsnamn i väntan på en definitiv 
benämning. Så har t.ex. abortpiller kom-

mit att användas för engelskans morning 

after pill, men med de negativa associatio-
ner som ordet har kan man bara hoppas på 
en ny och bättre term när läkemedlet så 
småningom introduceras på den svenska 
marknaden. 

Skriva svenska? 
Wellanders uppmaning att skriva svenska, 
dvs, att undvika främmande ord av det 
skälet att de är besvärliga att stava, uttala 
och böja, känns inte så angelägen nu när 
vi i allt större omfattning arbetar på att 
ändra orden så att de skall passa in i det 
svenska språksystemet. Många ord av 
främmande ursprung har också blivit så 
hemmastadda och välanpassade hos oss att 
man knappast betraktar dem som främ-
mande i ordets egentliga bemärkelse. De 
är på väg att införlivas med svenskans an-
vändbara lånord, ord som innebär en vinst 
för vårt ordförråd. 

Wellanders råd är inte heller realistiskt nu 
när vi behöver allt fler ord för att täcka 
nya begrepp och samtidigt har lånord som 
står till vårt förfogande, i synnerhet anglo-
amerikanska som blivit lättillgängliga ge-
nom massmedierna. 

Främmande ord som är svårbegripliga pas-
sar däremot illa in i vårt språk hur smidiga 
de än är i uttal, stavning och böjning. De 

bör helst förvisas ur svenskan, i synnerhet 
när det finns fullgoda ersättningar. 

Fackspråk och allmänspråk 
1 den omarbetade upplagan av "Riktig 
svenska" (1973) har Wellander gjort ett 
tillägg till kapitlet "Skriv svenska!". Han 
har här modifierat sin kritik av främmande 
ord och menar att det under senare år 
skett sådana förändringar i språkets 
livsvillkor på grund av vetenskapens och 
teknikens utveckling att man inte längre 
kan motarbeta internationella vetenskapli-
ga termer inom olika fack. Svenskan mås-
te ingå i den västeuropeiska språkgemen-
skapen. Men detta gäller endast facksprå-
ken. De främmande orden bör enligt We!-
lander fortfarande undvikas i varje fram-
ställning som vänder sig till svensk allmän-
het. 

Naturligtvis måste språkvården tillåta 
fackspråken att få ha kvar sina speciella 
ord och uttryck och häribland många 
främmande ord. De behövs i kontakten 
med andra experter utomlands och man 
behöver känna till dem för att kunna till-
godogöra sig innehållet i utländska fack-
tidskrifter. Vad språkvården däremot for-
söker hindra är spridningen av facktermer-
na till allmänspråket. Texter som vänder 
sig till allmänheten bör inte skrivas på den 
nivå som är vanlig i kontakten med fack-
folk. Främmande och svåra ord kan och 
bör ofta ersättas med svenska och enklare. 

Medicin på svenska 
Ett exempel på ett fackspråk som av tradi-
tion innehåller många främmande ord är 
medicinens språk. Det har under de senas-
te åren varit föremål för ett stort intresse, 
inte bara från läkare och patienter utan 
också från språkvårdens sida. Under 70-
talet föreslog bl.a. Svenska språknämnden 
att en medicinsk språknämnd skulle inrät-
tas och pekade därvid på vad språkvården 
skulle kunna uträtta för medicinens språk. 
1 den utredning som gjordes redovisades 
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en indelning av det medicinska språket i 
två huvudområden, det vetenskapliga och 
det praktiskt tekniska språket och för det 
andra det medicinska allmänspråket. Det 
vetenskapliga språket är den terminologi 
som används i den medicinska facklittera-
turen där det ofta krävs ett exakt språk 
fackmän emellan. Också det praktiskt tek-
niska språket riktar sig i första hand till 
fackmän men också till andra yrkeskatego-
ner med anknytning till sjukvården, t.ex. 
sjukvårdsadministratörer. Det medicinska 
allmänspråket däremot är den terminologi 
som sjukvårdspersonal använder till pa-
tienter och anhöriga, alltså ett populärnie-
dicinskt vardagsspråk. En medicinsk 
språkvård skulle i första hand inrikta sig 
på åtgärder för att underlätta kontakterna 
mellan sjukvårdens personal och allmän-
heten och i andra hand på att skapa en 
enhetlig medicinsk terminologi. Tyvärr 
har det ännu inte - av brist på pengar - 
blivit möjligt att inrätta en medicinsk 
språknämnd, men intresset för medicinska 
språkfrågor och önskan att tillgodose all-
mänhetens intressen är i dag om möjligt 
större än på 70-talet. 

Man talar ofta om läkarspråket som ett 
fikonspråk, dvs, ett språk för de invigda. 
Det är ett fackspråk späckat med främ-
mande ord, i synnerhet från de klassiska 
men i dag utdöda vetenskapsspråken latin 
och grekiska. Termerna har levt kvar långt 
efter det att vetenskaplig litteratur upp-
hörde att författas på latin, och detta av 
latin och latiniserad grekiska bestående 
språkgods har fortsatt att tjäna som mo-
dell för vidare nybildning av medicinska 
termer för nya begrepp som ständigt till -
kommer. Denna terminologi anses fortfa-
rande vara ett oumbärligt hjälpmedel för 
läkarna och ett språkligt precisionsinstru-
ment. Terminologin tillåter t.ex. en preci-
serad bestämning av sjukdomars säte och 
orsak: fractura collifemoris medialis sinis-
ter är brott på lårbenshalsens vänstra mel-
lersta del. 

1 våra dagar är det engelskan som tränger 
in på alla områden, inte bara i allmänsprå- 
ket utan även i fackspråket, också i det 
medicinska. Tyvärr är inte alla engelska 
termer lika lätthanterliga i svenskan som 
de flesta latinska blivit. Om de engelska 
termer som importeras tillhör de så kalla-
de internationella orden, dvs, ord som är 
av Iatinskt eller grekiskt ursprung, så är 
problemen kanske inte så stora eftersom 
de flesta sådana ord ganska lätt anpassas i 
svenskan. Ett exempel är engelskans hy-
pertension som börjat konkurrera med hy-
perroni i betydelsen 'för högt blodtryck'. 
Värre är det med invasionen av sådana 
engelska ord som är svåra att infoga på ett 
naturligt sätt i svenskan. Exempel: cardiac 
ourput om den mängd blod som hjärtat 
pumpar ut per tidsenhet, compliance eg. 
'foglighet', om en vävnads förmåga att ut-
tänjas; även om en patients förmåga att 
följa en ordination, peak-flow eg. 'toppflö-
de', om maximal lufthastighet under den 
första sekunden av utandningen; även om 
blodgenomströmning efter fem minuters 
pulsåderavstängning. 

Som synes kräver de engelska orden långa 
omskrivningar i svenskan. Kanske vore 
det på tiden att bilda nya svenska motsva-
righeter? En försvenskning av medicinens 
språk har ofta varit på tal, även om man 
inte på det sättet kan lösa alla kommuni-
kationsproblem. Det är ju långt ifrån 
självklart att lekmannen förstår den medi-
cinska innebörden bara för att en term är 
svensk. Förstår han t.ex. sådana ord och 
uttryck i läkarens vardagsspråk som fysio-
logisk förändring, genomblödning, klinisk 
bild och pigmenrering? Läkaren som vill 
ge allmänheten medicinsk information 
borde kanske i stället skriva "avvikelser 
inom tillåtna gränser", "en kroppsdels för-
sörjning med blod", "helhetsintryck av 
patientens sjukdomsyttringar" och "an-
hopning av färgämnen i huden". 

Det skulle behövas en inventering av 
svenskt medicinskt språkgods med syfte 

26 



att ge de svenska orden en större använd-
ning. 1 dag för de svenska termerna en 
ganska undanskymd tillvaro, vilket ibland 
beror på den vetenskapliga terminologins 
dominerande inflytande. Ibland är det 
dock även så att ett främmande ord före-
faller patienter och anhöriga mer accepta-
belt än ett svenskt, t.ex. cancer för kräfta, 

diabetes för sockersjuka, polio för barnför-

lanning och malign för elakartad. En del 
gamla svenska ord för sjukdomar och sym-
tom har också praktiskt taget försvunnit. 
De är inte längre användbara därför att de 
antyder att sjukdom uppkommer genom 
onda makters spel, t.ex. älvfrossa för "rna-

lada", näckbett för "varbildning 1 fingret", 
trollskott för "ryggskott" och horeskäver 

för "rakit" som man ansåg att en hora 
satte på barnen. 

Det finns alltså ett intresse för att ge 
svenskan större plats på den nivå där 
fackspråket möter allmänheten. Språkvår-
den har påpekat att kontakten mellan lä-
kare och patient kan förbättras om läkar-
språket reformeras. 1977 gav t.ex. Per A. 
Pettersson (då anställd vid Svenska språk-
nämnden) ut en skrift i detta ämne kallad 
"Sjukvårdsspråk". 

kven problemet med allmänhetens förstå-
else av medicinska facktermer har upp-
märksammats. 1 januari 1983 utkom en 
läkernedelskatalog för allmänheten kallad 
"Patient-Fass", dvs, en förenklad version 
av den vanliga "Fass" (dvs. Farmaceutiska 
specialiteter i Sverige), med syftet "att på 
ett lättförståeligt språk och enhetligt sätt 
ge fyllig information om de läkemedel som 
finns på den svenska marknaden". Den är 
tänkt att utges vartannat år. Svåra ord och 
facktermer har till en del kunnat undvikas 
genom att man i läkemedelsbeskrivningar-
na talar om hur biverkningarna yttrar sig i 
stället för vad de heter på medicinskt fack-
språk. 1 stället för t.ex. lungfibros anges 

andnöd, som just är ett tecken på lungfib- 

ros. Biverkningarna hos "Doleron 
novum", ett analgetikum, dvs, smärtstil-
lande medel, uttrycks sålunda i den vanli-
ga Fass (1982): "Dextropoxifen uppges 
kunna ge yrsel samt gastrointestinala stör-
ningar fastän i lägre frekvens än kodein. 
Acetylsalicylsyra kan ge allergiska reak-
tioner samt gastrointestinala biverkningar. 
Doleron novum används med försiktighet 
till patienter med ulcus ventriculi et duo-
deni." 1 Patient-Fass uttrycks dessa bi-
verkningar på ett enklare sätt: "Doleron 
novum kan i vissa fall ge yrsel och illamå-
ende samt irritera magen och ge allergiska 
reaktioner. Doleron novurn bör användas 
med försiktighet av patienter med 
magsår." För att ytterligare underlätta för 
patienterna har man försett boken med en 
ordlista som innehåller "de medicinska 
facktermer i läkemedelsbeskrivningarna 
som inte kortfattat kan översättas till sven-
ska". Allergi förklaras t.ex. som "sam-
lingsbegrepp för olika överkänslighetsre-
aktioner". Strävan att försvenska och 
förenkla det medicinska fackspråket har i 
detta fall lett till att man behållit det svåra 
språket, expertspråket, i den vanliga Fass, 
men gjort en förenklad och tillrättalagd 
version för allmänheten. Expertspråket 
och det vardagliga läkarspråket hålls alltså 
i sär - läkarna får ha kvar sitt fackspråk 
men behöver eller bör inte vidarebefordra 
det till patienterna. 

Ett annat projekt inom det medicinska 
språket har just påbörjats av Socialstyrel-
sen. Denna gång är det klassifikationen av 
sjukdomar som skall omarbetas, och tan-
ken är att man samtidigt skall göra vissa 
korrigeringar av språket i riktning mot en 
försvenskning eller rent svenska termer i 
texterna på vissa nivåer. Men dessutom 
har man tänkt sig att ha kvar en nivå som 
vänder sig direkt till experterna och med 
ett för dem avpassat expertspråk. 1 denna 
klassifikation kommer alltså en förenklad 
version på en allmän nivå att förenas med 
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en vetenskapligt tillfredsställande utform-
ning på en annan nivå. Den skall ersätta 
sjukdomsklassifikationen från 1969 och 
beräknas vara färdig att tas i bruk den 1 
januari 1986. 

En sådan klassifikation kan vara av stor 
betydelse också för det medicinska 
språkbruket i och med att den kan bli 
normgivande för terminologibruket. Den 
grupp som fått i uppdrag att genomföra 
detta arbete har en hel del problem att 
brottas med, nu när svenskan skall bere-
das plats jämte latinet och eventuellt er-
sätta engelskan. Hur långt skall försvensk-
ningen drivas? Skall man acceptera bara 
rent svenska beteckningar eller skall man 
nöja sig med anpassningar av främmande 
ord? 

Skriv svenskt! 
Wellanders uppmaning från 1939 till oss 
att skriva svenska är alltså fortfarande ak-
tuell; till och med det av traditionen myc-
ket konservativa läkarspråket börjar att ge 
efter för önskan att möta allmänheten på 
svenska. Men ett försvenskat och förenk-
lat språkbruk är inte alltid detsamma som 
ett språk befriat från alla främmande ord. 
Ett steg på vägen är att anpassa de främ-
mande orden till vårt språk. Det är inte 
som Wellander menade "fult" utan 
nödvändigt. Många av de främmande or-
den har blivit omistliga delar av vårt språk, 
och för att man skall kunna bruka dem 
måste de anpassas på olika sätt. Att skriva 
osvenskt är fult, att skriva svenskt är 
nödvändigt för den som har som mål att 
skriva riktig svenska. 

Termtjänst för översättare 
Frågan om terminologisk service till översättare har senast aktualiserats i Stats-
kontorets utredning av översättningsverksamheten inom statsförvaltningen. 1 syf-
te att avhjälpa en del av bristerna i sådan service har TNC, Tekniska nomenkla-
turcentralen, startat ett projekt, "Termtjänst för översättare". Vid sidan av den 
långsiktiga utformningen av projektet startar TNC omedelbart ett försök med 
rådgivning för översättare. Projektet leds av Andreas Santoft, auktoriserad trans-
lator och kanslichef hos Stockholms Utrednings- och Statistikkontor. 

Inom ramen för försöksverksamheten engagerar sig en grupp översättare, "term-
tjänstkonsulter", för att under vissa tider vid TNC svara på kollegers frågor om 
terminologi. Frågorna förutsätts ställas vid personliga besök, per telefon eller 
brevledes, och de kan avse inte bara teknik utan också medicin, juridik och 
samhällsförhållanden i övrigt. Bakom "termtjänstkonsulterna" står TNCs samla-
de resurser i form av handläggare, bibliotek, arkiv, databank och terminal för 
åtkomst av termer i utländska termbanker. 

Rådgivningen står öppen för alla översättare. Den är under den pågående för-
söksperioden helt avgiftsfri. Intresserade kan hänvända sig till TNC, Box 2303, 
103 17 Stockholm, telefon 08-249290. 

Lars Algotsson 
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Bertil Molde Finska lånord i svenskan 
Kulturfonden för Sverige och Finland anordnade den 8 okto-

ber 1983 på Nordiska Museet ett seminarium om finnarna i 

Stockholm. Detta skedde närmast med anledning av att den 

finska församlingen i Stockholm i år har existerat i 450 år. Vid 

seminariet talade professor Bertil Molde om finskans inflytan-

de på svenskan, och hans anförande återges här. 

Det är ingenting märkligt i att svenskan 
har lånat ord från finskan under de hund-
ratals år som de två språken och de som 
talar dem har varit i nära kontakt med 
varandra. Det kan väl snarare sägas vara 
egendomligt att det finns så relativt få spår 
av finsk påverkan i svenskan. Det är också 
så att de finska ord som har lånats in i 
svenskan med en del undantag tillhör rätt 
perifera eller speciella områden inom 
språket. 

Jag vill då förstås göra den allmänna re-
servationen att den svenska jag här talar 
om är svenskan i Sverige, inte finlands-
svenskan. Med finlandssvenskan förhåller 
det sig annorlunda än med sverigesven-
skan då det gäller påverkan från finskan. 
Finlandssvenskan är långt mera påverkad 
av finskan, och det i stigande grad i våra 
dagar. 

Det är helt klart att det viktigaste centret 
för spridning av finska lånord i Sverige 
sannolikt alltid har varit Stockholm. För 
den skull bör vi dock inte glömma ett mera 
avlägset importområde, nämligen övre 
Norrland, särskilt dess kustland. 

Det kan också vara så att samma ord kan 
ha tagits upp i svenskan på olika ställen. 
Ett exempel från ledigt språk är pikku 
"liten, litet". Framför allt i delar av övre 
Norrland kan man höra folk säga att något 
är "pikke litet" eller "pikke pikke litet", 
och det utan att talaren kanske har en 

ibland kunnat höras i samma användning 
här i Stockholm. Ordet mujka av finskans 
muikku är sedan 1700-talet välkänt i fin-
landssvenskan för "siklöja". Detta ord har 
också en viss utbredning i övre Norrlands 
kustland. 

Det äldsta kända finska lånet i svenskan är 
ordet pojke, använt i svenskan ända sedan 
medeltiden men i mera allmänt bruk här 
först från senare delen av 1500-talet. Det 
kanske tidigast har varit ett slags vardags-
ord, kanske på gränsen till vad vi nu skulle 
kalla slang. Det blev dock snabbt ett nor-
malord i svenskan och är det i särklass 
vanligaste av de finska lånen i vårt språk. 

Bland de äldsta finska lånen i svenskan, 
också de medeltida, finns måttordet kappe 
från finskans kappa, och fiskfångstredska-
pet katsa. Det ordet är visserligen ett ryskt 
lån i finskan, men det är från finskan det 
har kommit till oss. Pörren har man talat 
om i svenskan sedan senare delen av me-
deltiden (finskans pirtti), men det har 
framför allt använts i fråga om finska för-
hållanden, naturligtvis då också på tal om 
finsk bosättning i Sverige. Något liknande 
gäller ordet pärta "träspån" mm., som 
har sitt ursprung i partitivformen av fin-
skans päre - känt hos oss sedan första 
hälften av 1500-talet. 

1 samband med de här orden kan också 
nämnas ordet korn', av finskans kontti. Det 
har använts hos oss sedan omkring 1700 

aning om att det är finskans pikku som 	enligt ordböckerna, men det kan vara be- 
ligger bakom. Men detta pikku har också 	tydligt äldre i de landsdelar där det bodde 
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finnar. Det har ju aldrig varit ett stadsord. 
Det är en lustig sak att nämna i det här 
fallet, nämligen att man för en del år se-
dan på sina håll försökte lansera kont som 
ett svenskt ersättningsord för det engelska 
lånordet container. Kont kunde då visserli-
gen ses som en förkortning av detta eng-
elska ord, men otvivelaktigt tänkte man 
också på den riktiga konten, som ju har ett 
slags container-aktig funktion. 1 finskan 
har kontti etablerats för vårt container. 

Men innan jag går vidare bör jag gå tillba-
ka lite i tiden igen och ta upp några äldre 
finska lån. Vi har då framför allt några nu 
gängse ord för fotbeklädnader. Nämligen 
känga och pjäxa. Kängor har vi talat om 
ända sedan början av 1600-talet - det äld-
sta belägget i Svenska Akademiens ord-
bok stammar från ingen mindre än Axel 
Oxenstierna 1622. Känga är ju ett rent lån 
från finskans kenkä, gen. kengän. Ordet 
tillhör en grupp ord som från början tycks 
ha varit särskilt vanliga i norra Sverige. 
Det är lockande att tänka sig att känga 
från början varit en benämning på en viss 
typ av skor av finskt ursprung. Det är ju 
vanligt att en för svenskan ny typ av före-
mål också får med sig en främmande be-
nämning in i svenskan. På liknande sätt 
har nog pjäxa, av finskans pieksu, från 
början använts om en typ av importerade 
skodon. Ordet är känt hos oss sedan 
början av 1700-talet. 

Ända sedan tidigt 1600-tal har också ordet 
pajta använts, dvs. finskans paita, som be-
nämning på en mansskjorta, ibland också 
på linne för kvinnor. Det ordet kan man 
ännu höra på sina håll i landet, också här i 
Stockholm, och då som ett slangord för 
skjorta. 

Ett ord från en helt annan språklig sfär 
som tidigt har kommit in i svenskan är 
perkel eller perkele. Det finns många ex-
empel ända sedan 1600-talet på att det 
ordet nyttjades, inte minst här i Stock-
holm - exempel finns i tidens enklare dra- 

matik. Under 1600-talet redan användes 
också det rent finska ordet pois "bort", 
som interjektion framför allt. Ingen mind-
re än skalden Lasse Johansson Lucidor 
skriver på ett ställe "Går pois min kiäre 
Kar!" Det ordet finns såvitt jag vet inte 
längre i bruk i svenskan i Stockholm, där-
emot finns det i övre Norrland, också i 
verbbildningen pojsta = ta bort, jaga bort. 
Ordet pojs förekom förr ibland i förbin-
delsen kola pojs "dö", en fras som visst 
inte används längre. Men själva verbet 
kola är ju i högsta grad levande och tillhör 
starkt vardagligt eller slangartat språk. 
Det äldsta kända belägget på det ordet är 
från en ordbok 1734, då i förbindelsen 
kola av - att det har tagits in i en ordbok 
visar f.ö. att ordet säkerligen då var eta-
blerat i språket. Sedan hur länge är tyvärr 
omöjligt att säga - något som är mycket 
vanligt med äldre lågspråkliga eller enbart 
talspråkliga ord. Det är ju finskans verb 
kuolla som ligger bakom vårt kola. Just 
för "att dö" har det ju sedan århundraden 
varit vanligt med olika ersättningsord, of-
tast ord som på ett eller annat sätt verkar 
mildare, mindre rakt på sak och dylikt. 
Det är kanske därför kola har tagits upp i 
svenskan och blivit så införlivat med vårt 
språk att det tom, sedan flera decennier 
tillbaka finns med i Svenska Akademiens 
ordlista. 

Detta verb kola associeras av många 
svenskar med ett liknande ord, nämligen 
ko/ing, men det finns ju inget egentligt 
språkligt samband mellan dessa ord, en-
bart ljudlikheten. Sedan mitten av 1800-
talet har man i svenskan kunnat använda 
ord som finnkole, finnkolex, finnko/is om 
"finne", och slutleden i dessa ord går till-
baka på finskans kuule med betydelsen 
"hör på" och kuuleks med betydelsen 
"hör du". Ur dessa nu mycket sällsynta 
svenska ord har säkerligen ordet ko/ing, 
äldst kanske i sammansättningen finnko-
ung, utvecklats. Men ko/ing har till bety-
delsen ingenting med finnar att göra, utan 
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det betyder ju "försupen hamnsjåare" och 
sådant. Det ordet användes såvitt man vet 
första gången i tryck av Albert Engström 
1897, och Engström har själv uppgivit att 
det var ett öknamn använt under Eng-
ströms skoltid på en hamnsjåare i Norrkö-
ping. Men hur ordet än har uppkommit 
och lanserats så är det inget tvivel om att 
det ytterst är av finskt ursprung. 

Ett annat finskt lån som också bör nämnas 
fast det nu för tiden är helt okänt för de 
flesta svenskar är kajrnan, med pluralfor-
men kajmän. Ordet ser ut som en 
sammansättning med man, män som slut-
led, och så har det uppenbarligen länge 
hanterats i svenskan. Egentligen är det 
emellertid som den finskkunnige lätt inser 
ett rent finskt ord, nämligen finskans kai-

rna, genitiv kaiman. Det ordet betyder 
"namne", och det är just vad svenskans 
kajrnan också betyder. Hos oss är det här 
lånordet känt sedan mitten av 1600-talet, 
och det tycks vara särskilt använt tidigare 
just i Stockholm och angränsande land-
skap. Det tas t.ex. upp i prosten Rietz 
berömda svenska dialektlexikon från 
1860-talet, och det anges där som känt 
särskilt från Södermanland och Västman-
land. Man kan fortfarande någon enstaka 
gång höra ordet hos äldre svenskar i 
Stockholm. 

Ett annat mycket speciellt lånord från fins-
kan, känt sedan 1700-talets första hälft, 
kan nämnas i det här sammanhanget. Det 
är benämningen riser, på det som vanligen 
förr kallades engelska sjukan hos oss, dvs. 
sjukdomen rakitis. Det ordet går direkt 
tillbaka på den motsvarande finska sjuk-
domsbenämningen riisi. Ris, riset i svens-
kan i detta fall var framför allt ett nordligt 
svenskt dialektord. 

Men då är det dags för mig att återvända 
till de mer eller mindre slangartade eller 
lågspråkliga eller vardagliga finska lånen, 
inte minst då sådana ord som nog har just 

Stockholm som ett av sina viktigaste sprid-
ningscentra. 

Låt mig då ta dessa ord någorlunda krono-
logiskt. Och jag börjar då med det fortfar-
ande fullt levande slangordet kova - 
"kovan kommer, kovan går, lycklig den 
som kovan får". Det betyder ju pengar, 
helt enkelt, eller summa pengar. Det äld-
sta kända belägget i svenskan på kova är 
från ca 1850, men ordet måste vara äldre. 
Det är nämligen ganska säkert att ordet 
har sitt ursprung i finskans adjektiv kova 
med betydelsen "hård". På en del äldre 
svenska sedlar från slutet av 1700-talet till 
de första åren av 1800-talet kunde det 
jämte den svenska texten stå t.ex. "Kolme 
Kowaa Riikin Daleria" på finska, dvs, tre 
riksdaler i hårt mynt. Och ett gängse ut-
tryck på finska är kova raha, dvs, hårt el. 
klingande mynt. Det är det finska adjek-
tivet kova "hård" i sådana användningar 
som har gett vårt vardagliga eller slangar-
tade ord kova, ett ord som trots uppgifter-
na om första belägg från ca 1850 kan stam-
rna från 1700-talet. 

Ett säkert 1600- eller 1700-talsord är rap-

pakalja. Äldst och det redan omkring 1700 
användes det efter finskt mönster om ett 
slags dåligt svagdricka - finskans rapa be-
tyder "smuts" o.d. och kalja "svagdric-
ka". Sedan kom ordet i svenskan att få en 
allmänt nedsättande innebörd av "smörja, 
strunt", och inte minst "virrigt 
struntprat". 

Ett annat dryckesord är musta efter fin-
skans adjektiv musta som betyder svart. 
Detta slangord musta minns jag själv från 
min ungdom i betydelsen "kaffe", men 
ordet tycks nu vara på väg ut ur svenskan 
igen. Anda sedan senare hälften av 1800-
talet har också de finska räkneorden yksi 

och kaksi, i de kortare formerna yks och 

kaks, använts i förhemligande språk eller i 
slang, tidigast kanske bland de kringresan-
de knallarna. De orden kan höras här i 
Stockholm ännu ibland. 
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Ett långt vanligare ord än de senast nämn-
da är hyvens, använt både som adjektiv 
och adverb i betydelsen "bra" och dylikt. 
Bakom ligger finskans hyvin "bra, gott", 
adverb till hyvä" god, bra". "En hyvens 
kille" kan man fortfarande tala om, i varje 
fall här i Stockholm. 

Från 1900-talet stammar lånorden sisu och 
sauna. Sisu uppfattas fortfarande mest 
som ett lånord, nästan som ett citatord, 
oftast förekommer det i uttryck som "äkta 
finsk sisu". Ordet sauna har först under 
efterkrigstiden blivit mera allmänt känt i 
Sverige, och det togs också in i SAOL 
1973 med översättningen "bastu". Det har 
ju fått internationell spridning, inte minst i 
engelskan, och det skall bli intressant att 
se om det i framtiden kommer att etablera 
sig i svenskan som en allvarlig konkurrent 
till ''bastu". 

När det på 1960-talet var något slags nor-
disk tävling i TV så förekom det deltagare 
från Finland där, och ordet kyllä för "ja" 
blev därigenom allmänt känt i Sverige. 
Det togs då upp också bland svensk ung-
dom som ett nytt slangord för "ja", men 
det verkar som om ordet blev kortlivat i 
den formen i svenskan. 

Men i själva verket hade just det ordet 
lånats in i svenskan redan under senare 
hälften av 1800-talet. Det kan nog anses 
bevisat numera att vårt svenska adjektiv 
och adverb kul egentligen är ett lån från 
finskans kyllä, kyll'. De äldsta svenska 
uppgifterna om kul visar att ordet tidigast 
hos oss betydde just "ja, javisst". Senare 
kom det att få betydelsen "bra, gott", 
kanske först i starkt bekräftande svar. Och 
så småningom fortskred betydelseförskjut-
ningen så att kul kan betyda "rolig, skojig, 
trevlig" och sådant. 

Därmed har jag väl gått genom de vikti-
gaste svenska lånen från finskan. Bland 
dessa ord är det uppenbart att de vardagli-
ga orden har en särskilt betydelsefull 

plats. 1 viss utsträckning rör det sig då om 
ord som kan betecknas som slangord fort-
farande, men också om ord som tidigare 
kan ha varit det men som lyfts upp till 
normalord. Det kan t.ex. gälla så vitt skil-
da ord som pojke och kul. 

Det är dock påfallande att den stora finska 
invandringen till Sverige under senare de-
cennier inte har ökat antalet finska lånord 
i svenskan. Det skulle man kunna anställa 
en del betraktelser över. Det får jag avstå 
ifrån här. Låt mig nöja mig med att säga 
att allt tyder på att de språkliga kontakter-
na mellan finsktalande och svenskar i Sve-
rige inte är av den karaktären att det flyter 
in finska lånord i svenskan i Sverige. Som 
jag sade i början så är dock förhållandena 
helt andra när det gäller svenskan i Fin-
land. 

Från svensk sida kan vi dock lugnt konsta-
tera att svenskan har fått viktiga tillskott 
till sitt ordförråd från finskan, och kanske 
kan vi vänta oss flera i framtiden. 
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