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Bertil Molde Hej och god dag 
Ordet hej och dess allt mera dominerande plats i det svenska 
förrådet av hälsningsfraser behandlas här av Språkvårds re-
daktör. 

1 den svenska litteratur- och kulturhistori-
en har ordet hej en speciell och kanske 
också något besynnerlig plats. 1 januari 
1811 föreslog den då 26-årige Jakob Ad-
lerbeth att det skulle inrättas ett "götiskt 
förbund". Denne Adlerbeth var son till 
den mera kände Gudmund Göran Adler-
beth som 1786 blev sekreterare i den ett 
par månader tidigare inrättade (eller åter-
upprättade) Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien och som dess-
utom sedan 1778 var riksantikvarie. Jakob 
Adlerbeth utarbetade en stiftelseurkund, 
daterad den 16 februari 1811, för Götiska 
förbundet, och av den framgår att förbun-
det skulle "genom ett kraftfullt, enkelt 
och redligt väsende likna våra förfäder, de 
gamla göter". Vidare sägs det i stiftelseur-
kunden att förbundet "skulle svara mot de 
gamles fostbrödralag". 1-lär kommer också 
ordet hej in. Adlerbeth ville nämligen att 
fosterbröderna i förbundet (som alla skul-
le välja särskilda fornnordiska "förbunds-
namn" åt sig) skulle hälsa varandra med 
handslag och i stället för "god dag" använ-
da hälsningen "hej", ett ord som "Adler-
beth måtte hava ansett vara den fornnor-
diska hälsningsformeln" (Schikk-War-
burg, 111. sv. litteraturhistoria, 3:e uppl., 
V:345). 

Något genuint gammalt nordiskt häls-
ningsord var emellertid inte hej, men 
ternas" användning av det kan ha fått viss 
betydelse för framtiden. Från tiden före 
Götiska förbundets tillkomst anförs i 
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) en-
dast ett äldre belägg, alltså äldre än Göti-
ska förbundet, på detta speciella bruk av 
hej. Det belägget är hämtat från Runius 
Dudaim 3:94 och lyder något förkortat 

(här citerat efter SAOB): "(Öhlström) 
Gick från winet,/ . . . Mötte Swijnet, Och 
skrek hey, go dag Camrat". Det är dock 
ingalunda säkert att detta "hey" hos Runi-
us måste tolkas som ett hälsningsord. 
Hjalmar Ideforss betraktar fallet på ett 
annat sätt i sin omfattande doktorsavhand-
ling "De primära interjektionerna i 
nysvenskan" (1928). Han tar upp belägget 
från Runius i det sammanhang där han 
behandlar "det hej, som tjänstgör som all-
mänt lystringsord, krävande intresse för 
eller deltagande i den ropandes glädje", 
och till denna användning av hej för han 
också bl.a. flera exempel från Bellman, 
t.ex. "Hej, kära Själ! fukta din aska" (Ep. 
1), och också den välkända visan "Hej! 
Tomtegubbar, slå i glasen". 

Det är detta bruk av hej som enligt Ide-
forss har givit upphov till ordets använd-
ning som hälsningsord, dvs, det bruk av 
ordet som göterna gjorde till sitt. Det tidi-
gaste helt säkra litterära belägget (om man 
alltså anser tolkningen av Runiusbelägget 
som något oviss) är enligt både Hjalmar 
Ideforss och SAOB från ingen mindre än 
Esaias Tegnér, som använde detta häls-
ningsord i ett brev från 1812 just till den 
kanske främste idégivaren till Götiska för-
bundet, den tidigare nämnde Jakob Adler-
beth. 

Det kom att dröja länge innan hej som 
hälsningsord blev allmänt brukat, åtmins-
tone i skrift. Denna funktion hos ordet 
nämns t.ex. inte alls i A. F. Dalins svenska 
ordbok från 1850-talet. Mot slutet av 
1800-talet har ordet emellertid använts 
bland studenter i Uppsala, enligt Ruben 
G:son Berg "ärvt från Götiska förbun- 
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det", ett "arv" som dock Hjalmar Ideforss 
betvivlar. Enligt Ideforss började hej an-
vändas också i Lund, och det skulle ha 
skett i studentkretsar omkring 1895. Ide-
forss ger också den intressanta uppgiften 
att hej redan 1895 begagnades av skolung-
dom i Helsingborg, och skälet till det var 
att en lärare i litteraturhistoria "så utom-
ordentligt entusiastiskt skildrade, hur gö-
tema tillropade varandra hej, att 
lärj ungarna fattade tycke för ordet och 
togo upp det". Det kan kanske tänkas att 
det lundensiska studentbruket av häls-
ningsordet hej skulle kunna ha kommit 
från Helsingborg, men Ideforss anser det-
ta mindre troligt. 

Det tycks under alla omständigheter stå 
klart att bruket av hej som hälsningsord 
bland studenter i Uppsala och Lund från 
slutet av 1800-talet snabbt spred sig, troli-
gen i första hand bland läroverksungdom 
och sedan i vidare kretsar. Ordet hej kom 
då så småningom åtminstone i vissa lands-
ändar (kanske tidigast i de två gamla 
universitetsstäderna) att börja tränga un-
dan andra vardagliga hälsningsord som tjä-
nare (tjenis), morgens, mors (moss) - ord 
som jag i detta sammanhang i stort sett får 
lämna därhän. 

Ideforss påpekar, av egen erfarenhet som 
han säger, att hej ännu 1905 var föga bruk-
ligt i södra Sverige utanför läroverken och 
studentvärlden. Det ansågs då, säger Ide-
forss, "rent av en smula förmätet av en 
'bracka' att säga hej". Ordets växande po-
pularitet som hälsningsord tycks ha inletts 
i början av 1900-talet och pågå till senare 
delen av 1920-talet (Ideforss publicerade 
sin avhandling 1928). 

Det bör också nämnas att SAOB (1930) 
inte betraktar hälsningsordet hej som all-
mänt brukat - denna användning av hej 
anges nämligen i SAOB som förekom-
mande "i vissa kretsar, yard.". Ännu un-
der 1920-talet var hej enligt flera muntliga 
uppgifter från olika stockholmare inte sär- 

skilt spritt, och det uppges ha gällt också 
den stockholmska skolungdomens språk 
vid denna tid. 

Nu för tiden har ju hej fått en fastare 
position i förrådet av hälsningsuttryck än 
kanske något annat ord eller uttryck. 

Hej har emellertid använts i svenskan (och 
andra språk) i århundraden som interjek-
tion för att uttrycka känslor och sinnesrö-
relser, t.ex. glädje och munterhet, i det 
fallet ibland liktydigt med "hurra". Det 
har också i århundraden använts som an-
rop eller utrop för att påkalla någons upp-
märksamhet och dylikt, då ofta liktydigt 
med "hallå, hör (hit), se så". 

Ett tidigare välkänt exempel på ordet hej 
finns i Gustav Vasas Bibel (1541), och 
också i föregångaren Nya Testamentet på 
svenska 1526. Det är i Lukas 4:33-34, där 
det talas om att det i synagogan var en 
man som var besatt av en oren ond ande. 
Och denne ande ropade med hög röst (en-
ligt Bibeln 1541): "Hey, hwad haffue wij 
medh tigh Jesu Nazarene." Den grekiska 
grundtexten har här éä som är en interjek-
tion uttryckande överraskning eller be-
störtning, men Luthers tyska översättning 
(som spelat en avgörande roll för den 
svenska reformationsbibeln) har Halt. 
Den svenska översättningen hey har väl 
här samma funktion som - och kan anses 
som ett återgivande av - Luthers Halt; 
ordet kan bedömas som ett slags avvisan-
de eller protesterande tillrop. Reforma-
tionsöversättningens text stod kvar här 
oförändrad beträffande ordvalet ända in 
på 1900-talet. Från och med provöversätt-
ningen 1912 (och alltså också i 1917 års 
bibel) användes i stället för "hej" uttryc-
ket "Bort härifrån", och fortsättningen ly-
der i bibeln 1917: "Vad har du med oss att 
göra, Jesus från Nasaret." Denna citerade 
mening står oförändrad kvar i 1981 års 
nyöversättning, men där har man valt att 
helt avstå från något inledande interjektio-
nellt uttryck. - Att ordet hej i Lukas 4:34 
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togs bort i provöversättningen 1912 kan ha 
skilda orsaker, men helt uteslutet är väl 
inte att ordets vid denna tid ganska nya 
men ändå relativt etablerade bruk som 
hälsningsord har haft en viss betydelse. 

Att jag tar upp detta bibelställe har en 
speciell och kanske inte helt betydelselös 
orsak. När jag från slutet av 1950-talet och 
ungefär femton år framåt hade ett regel-
bundet återkommande radioprogram 
(mest kallat "Språklådan") där jag besva-
rade språkfrågor från radiolyssnare hände 
det vid upprepade tillfällen (mest omkring 
1960) att jag fick brev från lyssnare som 
ondgjorde sig över bruket av hej som häls-
ningsord. Detta skedde en del gånger utan 
klart angivande av skälet till motviljan 
mot hej, men ett par gånger med direkt 
hänvisning till att hej vore ett "ohelgat" 
ord, varvid man uttryckligen påpekade att 
den orene anden brukade ordet i Lukas 
4:34! Detta är naturligtvis i och för sig 
intressant från vad man kan kalla reli-
gionspsykologisk synpunkt - ännu om-
kring 1960 fanns det på skilda håll i landet 
(avsändarna av frågebreven var spridda 
från nordligaste Norrland till Blekinge i 
söder) bokstavstroende kristna "läsare" 
som höll sig till den då gamla bibelöver-
sättningen, dvs, den före 1917 års edition. 
Hur spritt detta "läsarmotstånd" mot hej 
som hälsningsord kan ha varit är tyvärr 
omöjligt att säga, men att det har existerat 
kan inte betvivlas. 

Under de senaste decennierna har hej yt-
terligare stärkt sin position som det vanli-
gaste svenska hälsningsordet. Till en 
början tycks det ha haft en ganska intim 
eller låt mig säga kamratlig karaktär, och 
det har länge använts enbart till och me!-
Ian personer som är "du" med varandra. 
Hej har då använts på liknande sätt som 
t.ex. tjänare och mors. Fortfarande är det 
för många, i varje fall för många vuxna 
svenskar, så att du och hej har ett starkt 
samband med varandra. Men under sena-
re år har detta samband försvagats allt 

mera, dvs, hej har börjat användas mera 
generellt och utan att ha någon fast rela-
tion till tilltalspronomen, vare sig detta är 
du eller (det nu allt mera undanträngda) 
ni. 

Det är också tydligt att hej sedan ett eller 
annat decennium tillbaka av utlänningar 
har kommit att betraktas som det all-
mängiltiga svenska hälsningsordet. In-
vandrare till Sverige tycks ofta, i varje fall 
om de har relativt begränsade svenskkun-
skaper, använda enbart hej som hälsnings-
ord, och då naturligtvis vid alla tidpunkter 
på dygnet. Något liknande gäller uppen-
barligen en stor del, kanske majoriteten, 
av dagens svenska ungdom. Hälsningsor-
det hej tenderar att bli huvudalternativet 
också för vuxna svenskar, även för medel-
ålders och äldre svenskar. Det är lätt för 
oss alla att i vår närmare och fjärmare 
bekantskapskrets finna exempel på att det 
förhåller sig så. 

Uppenbarligen har de senaste decennier-
nas allt mera utbredda duande här haft 
stor betydelse - det som helt oegentligt 
brukar kallas "du-reformen" som om det 
någonstans hade fattats ett formellt beslut 
om mera generellt duande, vilket alltså 
inte är fallet. När man mer och mer har 
övergått till att säga du till varandra har 
det tydligen känts ganska naturligt, kanske 
tom. självklart, att detta bruk av du skall 
förenas med hälsningsordet hej. 

Vid sidan av hej finns ju också i svenskan 
hejsan använt som hälsningsord på samma 
sätt. Denna nu mycket utbredda använd-
ning av hejsan är av mycket sent datum. 
Det äldsta litterära belägget är så ungt 
som från 1927 och finns i Östergrens 
nusvenska ordbok. Ordet hejsan (tidigare 
också hejsa) har länge använts som in-
terjektion uttryckande t.ex. glädje eller 
tillfredsställelse och också som uttryck för 
uppmuntran eller som pådrivningsrop för 
hästar, och i sådana användningar är ordet 
känt sedan tidigt 1700-tal. Ordet är lånat 
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från tyskans interjektion heisa, och den 
nutida svenska formen på -n (liksom ordet 
hoppsan) kan ha uppkommit genom an-
slutning till svenska uttryck innehållande 
ett sa' n (av sade han). Någon direkt 
svensk förbindelse mellan hejsan och hej 
finns egentligen inte, men hejsan har kom-
mit att uppfattas som ett slags utvidgad 
variant av hej. Ordet har en något vardag-
ligare stilprägel än hej. 

Det tilltagande "hej-andet" har lett till att 
andra hälsningsord har börjat trängas till-
baka, åtminstone inom vissa (väl särskilt 
yngre) befolkningsgrupper. Med "yngre" 
menar jag då inte enbart ungdomar utan 
också vuxna upp till kanske 30-40-årsål-
dem (och ännu äldre). Uttryck som "god 
dag" och "god morgon" hör man allt mera 
sällan användas av yngre svenskar, och 
ordet "adjö" börjar också komma på un-
dantag. 

Nyligen fick jag ett brev från personal vid 
en medicinsk forskningsinstitution av 
följande lydelse: 

Vi hade i dag en diskussion vid för-
middagskaffet angående "du"-sä-
gande. Vi undrade om det är språk-
ligt fel att säga "god morgon" eller 
"god dag" till någon som man säger 
"du" till. 

Frågan är verkligen inte ointressant, och 
det finns exempel på liknande osäkerhet 
på andra håll. Ett annat exempel från vå-
ren 1985 kan anföras. Två damer i den 
övre medelåldern som inte setts på rätt 
länge stötte ihop på gatan, varvid den ena 
utbrast ungefär "Nämen, god dag", och 
denna hälsning möttes av en lätt indigne-
rad replik av innebörden att hälsningsor-
det "hej" borde ha använts i stället för det 
distanserande "god dag". Många liknande 
exempel kunde nämnas. Det gemensam-
ma för dem är att de visar att vi är på väg 
att få eller kanske redan har fått en klar 
stilskillnad mellan uttryck som hej och god 
dag, och det på så sätt att hej allt tydligare 

uppfattas som det normala och icke stil-
markerade hälsningsordet, medan god dag 
(liksom sannolikt också god morgon, god 
afton som rena hälsningsord) börjar tillhö-
ra en högre stil, och kanske också börjar 
uppfattas som något struntförnäma eller 
dylikt, i varje fall när hälsningar utväxlas 
mellan åldersmässigt och väl också socialt 
någorlunda likställda bekanta. 

På samma sätt tycks adjö vara på väg att 
förskjutas till en högre - och i normal 
samvaro mindre utnyttjad - stilnivå. 1 stäl-
let för adjö används som avskedsfras hej 
då. Härmed kan jämföras det vanliga nor-
ska hälsningsordet morn med avskedsvari-
anten morn da. Enligt uppgift förekom-
mer det också på vissa håll, bl.a. i Göte-
borg, att frasen hej då även används som 
hälsningsord när man möts, men detta 
bruk tillhör inte gängse svenskt standard-
språk. 

Svenskans interjektion hej har direkta 
motsvarigheter i många språk, men den 
speciella hälsningsanvändningen tycks ha 
utvecklats tidigast i svenskan. Under efter-
krigstiden har man emellertid i norskan 
börjat använda hej (också i frasen hej på 
deg)

'
och det beror utan ringaste tvivel på 

rent lån från svenskan. Förhållandet är 
likartat i danskan, där hej numera framför 
allt av yngre används som vardagligt häls-
ningsord, vid sidan av det sedan länge bru-
kade också vardagliga dav(s) som har sitt 
ursprung i "god dag". När jag 1958 publi-
cerade en dansk-svensk ordbok, utarbetad 
i nära samarbete med danska språkmän, 
kom det där under uppslagsordet hej att 
stå att betydelsen var "hallå [därborta], 
hej [icke som hälsning]"! Också danskans 
nya bruk av hej, uttalat [hai'], som häls-
ningsord är med all sannolikhet lånat från 
svenskan någon gång under de senaste de-
cennierna. Både danskan och norskan har 
talrika lånord från svenskan under efter-
krigstiden (för norskans del kan hänvisas 
till Finn-Erik Vinjes bok Svecismer i mo-
derne norsk, 1972), och en viktig del av 
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dessa lånord tillhör det vardagliga språket, 
något som i särskilt hög grad gäller nor-
skan. Det antas på goda grunder att den 
svenska televisionen härvidlag har spelat 
en inte oväsentlig roll. 

1 engelskan, framför allt den amerikanska 
engelskan, används ett ord hi ungefär på 
samma sätt som svenskans hej, men likhe-
ten i bruk mellan dessa ord har enbart 
slumpartade orsaker - det är alltså näppe-
ligen fråga om någon lånepåverkan åt nå-
gotdera hållet. Danska språkmän har 
ibland antytt att danskans nya bruk av hej 
som hälsningsord skulle kunna ha sam-
band med det (engelsk-)amerikanska bru-
ket av hi, men den förklaringen synes 
långt mindre sannolik än att det även för 
danskans del rör sig om ett lån från svens-
kans hej. 

Det kan också nämnas att bruket av hej i 
danskan och hej i norskan ännu inte har 
gått så långt som i Sverige, dock längre i 
Norge än i Danmark. Men det är nog inte 
en alltför djärv gissning att förhållandena i 
Danmark och Norge så småningom kan 
börja bli ungefär desamma som i Sverige. 
Det är nämligen så att hej i våra grannlän-
der åtminstone än så länge är starkt för-
bundet med bruket av tilltalsordet du. Du-
andet har ökat mycket kraftigt under sena-
re decennier också i Danmark och Norge, 
mest dock i Norge än så länge. 

Det nu dominerande svenska hälsningsor-
det hej har till skillnad från många tidigare 
gängse och fortfarande i viss mån brukliga 
alternativ ingen egentlig "betydelse". Ut-
trycket "god dag" med motsvarigheter 
över hela jordklotet, som Elof Hellquist 
säger i sin etymologiska ordbok, har där-
emot en rätt tydligt urskiljbar innebörd av 

ett slags välgångsönskan, liksom naturligt-
vis de motsvarande uttrycken med mor-
gon, afton, kväll, natt. Till och med det 
starkt vardagliga hälsningsordet tjenare 
(med varianter som tjenis, tjena) har ju 
också sitt ursprung i en underdånigt hövlig 
fras som "Jag är er ödmjuke tjänare" eller 
dylikt. 

Det vore egentligen en språklig förlust om 
hej helt skulle tränga undan hälsningsfra-
ser av typen "god dag", och ännu är det 
väl ganska lång väg kvar dit, även om 
vägen har kortats avsevärt under senare 
år. Även för vardagligt brukade ord och 
vändningar behöver ett kulturspråk vari-
anter för olika syften och behov, och det 
finns ingen anledning att vi frivilligt skulle 
avstå från tillgången till en sådan variantri-
kedom. 

Det har ju på sistone kunnat iakttas en viss 
tendens till återgång till bruk av tilltals-
ordet ni vid sidan av du. Om denna ten-
dens förstärks ytterligare är det inte omöj-
ligt att den också kan komma att leda till 
att den just nu dominerande och fortsatt 
växande anvandningen av enbart hej som 
hälsningsord kan komma att ge vika något 
för ett på nytt utvidgat bruk av andra häls-
ningsformer, särskilt då "god dag" och 
kanske också "adjö". Det skulle snarast 
kunna betecknas som ett bevarande och 
skyddande av en språklig uttrycksrikedom 
som jag inte kan se att vi skulle ha någon 
glädje av att avhända oss. 

Ett levande språk behöver rika variations-
möjligheter, även på de mest allmänna 
och av alla brukade områdena. Ett språk 
som bara skulle vilja utnyttja det enda 
hälsningsordet hej skulle bli fattigare än 
rimligt vore. 
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Vägen över språkklyftan 
eller 
Åt skogen med propositions-
ordningarna 

011e 
Josephson 

Hur går det till när en uppåtstigande samhällskiass erövrar det 
offentliga språket? Blir det språkbruket eller erövrarna som 

förändras? 011e Josephson, verksam vid Institutionen för nor-

diska språk i Stockholm, diskuterar den tidiga arbetarrörel-

sens väg till det offentliga språket och gör några jämförelser 

med språkvårdens uppgifter i dag. 

Språkvården vårdar det offentliga språket 
i vid bemärkelse. Ett utopiskt mål för 
språkvården är att alla medborgare full-
ständigt behärskar detta språk. Hur är då 
vägen till det offentliga språket, det som 
också kunde kallas vägen över språkklyf-
tan? Den här artikeln diskuterar hur det 
offentliga språket gjorts tillgängligt för 
större folkgrupper i första hand under 
åren kring sekelskiftet 1900, men avslut-
ningsvis gör jag också en del jämförelser 
med utvecklingen de senaste tio—femton 
åren. 

1900-talets början är ju tiden för det s.k. 
demokratiska genombrottet. Frikyrkorö-
relse, nykterhetsrörelse och arbetarrärelse 
växer sig starka, folkhögskolor grundas, 
de första studiecirklarna sätter i gång. Pe-
rioden efter 1970 kan sägas vara tiden för 
den stora språkvårdsoffensiven; myndig-
heter, organisationer och storföretag läg-
ger ned allt mer tid och pengar på att göra 
språk och information begripligare och 
tillgängligare. Målet är kanske detsamma 
under båda perioderna: det offentliga 
språket åt folket! Men attityderna och till-
vägagångssättet skiftar. 

Hur såg de uppåtstigande folkrörelserna 
för närmare hundra år sedan på det offent-
liga språket? Hölls det för det gamla 

dan, eller var det ett språkligt mönster att 
erövra tillsammans med makten? 

En viktig del av svaret på frågan kan man 
få genom att följa enskilda folkrörelse-
medlemmars språkliga skolning. Minnes-
skildringar, gamla protokoll och länge se-
dan bortglömda broschyrer kan här ge un-
derlag för mycken språksociologisk forsk-
ning med ett historiskt perspektiv. Jag ska 
ta ett exempel: nykterhetsmannen och so-
cialdemokraten August Sävströms mödo-
samma väg till det offentliga språket. 

Sävström föddes 1879 i en sågverksarbe-
tarbostad i greve von Hallwyls Ljusne i 
södra Hälsingland. När han är tolv år har 
föräldrarna dött, och han arbetar från halv 
sex på morgonen till halv åtta på kvällen i 
brädgården. Sjutton år gammal går han in 
i nykterhetsrörelsen, i templet nr 860 Frid 
av Templarorden. Här får han två år sena-
re sitt första tillfälle att göra bruk av det 
offentliga språket - i all anspråkslöshet. 
Som "inre vakt" vid en intagningsceremo-
ni ska han stå vid dörren till det inre rum-
met och i rätt ögonblick säga: 
- Herr övertemplare, våra marskalkar åt-

följda av några kandidater söker inträ-
de. 

Sävström berättar i sina memoarer 

murkna samhällets språkbruk att röja un- (1949:21): 



"Jag satt på en stol vid dörren och uppre-
pade för mig själv den långa meningen om 
och om igen. Men när marskalkarna knac-
kade på dörren fick jag hjärtklappning. 
Jag sade visserligen något men inte det 
som jag tidigare repeterat." 

Många arbetarpojkar gav säkert upp efter 
ett sådant första misslyckande, men inte 
Sävström. Något halvår senare är han sek-
reterare i logens ungdomsavdelning och så 
småningom ordförande. För att klara des-
sa uppgifter skickar han efter en småskrift 
från studeritföreningen Verdandi i Uppsa-
la: Om öfverläggningar och beslut av Axel 
Svensson, typiskt nog folkskollärare. Den 
blir ett kraftfullt vapen i Sävströms hän-
der. 

Här kan han läsa hur man öppnar och 
avslutar ett sammanträde, hur man upp-
rättar en talarlista, hur man tar sig fram i 
komplicerade voteringar med hjälp av 
"den propositionsordning som förekom-
mer i riksdagen". Han kan också lära sig 
att en mötesordförande bör "besitta och 
ådagalägga opartiskhet, så att han ställer 
sig öfver och utan partierna i församling-
en" och vidare äga "lugn, foglighet och 
självbehärskning" och "snabb och säker 
uppfattningsförmåga" mm. Mötesdelta-
garna anmäler sig genom att stiga upp och 
säga "herr ordförande", de bör yttra sig 
"redigt, klart och kortfattat" samt "undvi-
ka anstötliga och kränkande uttryck". Vill 
de komma till beslut, ska de ropa "propo-
sition!" Sävströms studier i Verdandiskrif-
ten ger resultat: 

"När vår lilla förening vid ett tillfälle stod 
som inbjudare till ett möte väcktes förslag 
om att vi skulle företaga voteringsövning-
ar. Under en för ändamålet anordnad 
överläggning hade inte mindre än åtta oli-
ka yrkanden framställts. Nu gällde det att 
komma till beslut. Så föredrogs den ena 
kontrapropositionen efter den andra med 
röstning för och emot, till dess att själva 
huvudvoteringen avgjordes. Efter mötets 

slut förklarade de närvarande att vår före-
nings ordförande [dvs. Sävström själv] 
skötte sitt uppdrag på bästa sätt. [.1 Vi 
som var mest intresserade lärde oss tekni-
ken genom att på söndagarna gå till 
skogen och på öppen plats där hålla vote-
ringsövningar." (1949:22-23) 

Efter en tid har Sävström fått sådant för-
troende att han får åka på en fyra dagars 
talarkurs i Stockholm med skolade akade-
miker som lärare (Sävström nämner sär-
skilt Frans von Scheele, en konservativ 
filosof med pedagogiska och sociala intres-
sen). Och den som åkt på talarkurs måste 
hålla föredrag. Sävström bestämmer sig 
för att följa Lasalles exempel som han läst 
om i Georg Brandes biografi: "skriva ned 
allt och lära sig det utantill." Det går bra 
även om han inte kan sova nätterna före 
sitt första föredrag. Han får också träning i 
att tala offentligt när han medverkar i de 
pjäser som logen sätter upp (En farlig 
kommission, De båda döva, Min hustru 
eller en natt i Falkenberg). 

1903 är Sävström en av initiativtagarna till 
en socialdemokratisk agitationsklubb i 
Ljusne. På klubbmötena diskuterar med-
lemmarna politik och sjunger arbetar-
sånger. Eftersom de inte har råd att starta 
en lokaltidning ger de ut den handskrivna 
tidningen Klubbkamraten, där notiser och 
artiklar följer mönstret i större socialde-
mokratiska tidningar. 

Tre år senare får Sävström oväntad nytta 
av sina voteringskunskaper vid ett Stock-
holmsbesök. Han står och tittar på riks-
dagshuset men vågar inte gå in. 

"Då mötte jag en riksdagsman på trappan, 
från Hälsingland, Johan Ericsson i Vallsta, 
som genast kände igen mig. Vi hade tidi-
gare varit tillsammans en gång då Hälsing-
lands distriktstempel hade sitt årsmöte i 
Ljusdal. Som ordförande vid detta möte 
tjänstgjorde en handlande från Hu-
diksvall. När han vid ett tillfälle framställ-
de propositioner på några yrkanden som 

vlj 



gjorts under en överläggning, föreslog jag, 
att han skulle göra på annat sätt. 'Nej', 
sade ordföranden, 'det kan inte komma 
ifråga.' Då begärde riksdagsman Ericsson 
ordet och yttrade att vad den där yngling-
en från Ljusne föreslog ifråga om proposi-
tionsordningen det var nog riktigt ty så 
gick det till i riksdagen." (1949:62) 

Så får Sävström se riksdagshuset inifrån. 

Sex år senare sitter han själv där. Då har 
vägen gått över en vinterkurs på 
Brunnsvik och anställning som resetalare 
och ombudsman för Templarorden. 1933 
blir August Sävström slutligen andra kam-
marens talman, alltså ett slags svensk mäs-
tare i offentligt språk. 

Sävströms exempel är naturligtvis mer ide-
altypiskt än representativt. Men jag tror 
att det illustrerar några tendenser i det 
offentliga språkets utveckling och inställ-
ningen till det vid tiden för det demokra-
tiska genombrottet. 

För det första kan man nog påstå att de 
frambrytande folkrörelserna hellre er-
övrar än ifrågasätter det offentliga språ-
ket. Strävan tycks snarast vara att behär-
ska alla egenheter och särdrag bättre än 
den gamla överklass som ska störtas från 
makten. Formella frågor blir viktiga. 
Sävström berättar t.ex. om sin efterträda-
re som ombudsman i Templarorden, Dan 
Andersson: 

"Nog tyckte många ute i distrikten att de 
fått en underlig ombudsman hur skicklig 
han än var. Det rapporterades en gång 
från Jämtland att Dan satt när han skulle 
hålla föredrag. Det var de inte vana vid." 
(1949:70) 

Säkert kunde språkbruket många gånger 
bli onödigt tillkrånglat. "Chronschougeri" 
och "ombudsmannasvenska" blir de nega-
tiva etiketter som framför allt den hotade 
överklassen klistrar på det. 

För det andra är det viktigt att se att en 
styrka hos de språkliga mönster som utbil-
dades var att de inte bara hade juridisk stil 
och kanslistil som förebild, utan också var 
starkt färgade av en klassisk, litterär bild-
ningssträvan och tradition. Dikter och 
skönlitteratur var t.ex. nästan obligatoris-
ka inslag på mötena. Sävström brukade 
avsluta så gott som varje nykterhetsmöte 
med en dikt av Rydberg eller Fröding eller 
en novell av Pelle Molin (ännu 65-årig kan 
han utantill En ringdans medan mor 
väntar). 

Det klassiska arvet låter sig t.ex. spåras i 
handledningar för talare. Lundadocenten 
Emil Sommarin (till en början språkveta-
re, senare nationalekonom) publicerade 
1906 på det socialdemokratiska ungdoms-
förbundets förlag Fram broschyren Tala-
ren, strödda anteckningar om reglerna för 
den offentliga diskussionen och deras till-
lämpning. Den ansågs säkert vara viktig; 
1915 trycks den om som häfte nummer två 
i en skriftserie från de socialdemokratiska 
studenterna i Lund. Sommarin framhåller 
den sakkunnige talaren som föredöme 
gentemot frasmakaren. De praktiska rå-
den är desamma som för tvåtusen år sedan 
(även om det naturligtvis inte alltid går att 
belägga direkt påverkan). "Man behöver 
ej alltid övertyga med skäl. Man kan över-
tyga med exempel. Det går vanligen ras-
kare," säger Sommarin. "Vägen att un-
dervisa med regler och föreskrifter (prae-
cepta) är lång, med exempla däremot kort 
och effektiv," säger Seneca i Ad Lucilium 
(citerat efter Johannesson 1978:21). Som-
marin behandlar bildspråk, retoriska frå-
gor, paradoxer och andra stilfigurer häm-
tade från den klassiska retoriken. Exemp-
len i broschyren är i god blandning hämta-
de från Perikles, Demosthenes, Cicero, 
Shakespeare, Goethe, Lasalle och skånska 
arbetarmöten. 

Sommarin är ett exempel på att de akade-
miker som sökte sig till arbetarrörelsen 
(och andra folkrörelser) mycket snabbt 
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fick positioner där de kunde uppträda som 
språkliga stilbildare. Den som kring sekel-
skiftet hade de två egenskaperna student 
och socialdemokrat kunde vara ganska sä-
ker på att bli förstamajtalare. Fredrik 
Ström, bondson, student, socialdemokra-
tisk tidningsman och så småningom parti-
sekreterare, berättar i sina (visserligen rätt 
otillförlitliga) minnen en historia om hur 
det kunde gå till när latinstudentens och 
arbetarorganisatörens talarideal konfron-
terades: 

"Herman Lindholm, som ombesörjde 
föredragen åt oss, höll alldeles på att för-
störa stämningen bland oss. [...1 Första 
gången jag kom för att få besked om var 
jag skulle tala, sade han gemytligt: 'Du 
ska prata i Olskroken.' Jag höll på att 
ramla ned i skorna, och sedan jag lugnat 
mig ville jag störta på dörren. Han hade 
sagt 'prata'. Och detta om ett föredrag om 
franska revolutionen och i en helig rörel-
ses tjänst. 'Prata' - det gällde ju historisk 
vältalighet. Herman såg min sorg och häp-
nad och begrep genast situationen. 'Vi sä-
ger prata gosse, tag ingenting högtidligt. 
Det högtidliga är så sabla överklassigt, 
även när det gäller stora ord. Inte är prole-
tären någon vältalare ii la Cicero. Han 
pratar på mötena och vältalar inte.' Det 
tog dock lång tid innan jag kunde förlika 
mig med ordet 'prata', då det gällde före-
drag och tal inför massorna." (Ström 
1940:109). 

Akademikerna förde medvetet in det klas-
siska arvet i arbetarrörelsens språkbruk - 
det tydligaste exemplet är kanske Erik 
Hedén (jfr Hägg 1978:188 och Alfvegren 
1984:47). 1 tal och artiklar anspelas på 
Rom och Athen. Fredrik Ström kunde 
t.ex. sluta en artikel om rösträttsfrågan 
med den retoriska frågan "Men vem be-
gråter detta Kartago?" (Folket 22 februari 
1907). 

För det tredje var inte utvecklingen med 
ett givet mönster som övertas entydig eller 

oemotsagd. Det fanns också en strävan 
mot ett enklare språk som stod talspråket 
nära. Det klagades t.ex. ofta på att den 
socialdemokratiska pressen var särskilt 
svårläst (Hadenius m.fl. 1968:84). Det var 
nog en orättvis anklagelse. En jämförelse 
mellan några socialdemokratiska och bor-
gerliga landsortstidningar 1907 visar att de 
har ungefär lika långa meningar - ett grovt 
men hyggligt mått på syntaktisk komplexi-
tet. (Josephson 1975, siffrorna är dock 
inte signifikansberäknade.) Men de social-
demokratiska läsarna var måhända känsli-
gare än andra. 

De populäraste foiktalarna utmärkte sig 
inte heller för någon formell eller akade-
misk stil. De mest älskade socialdemokra-
tiska agitatorerna under 1900-talets första 
årtionde tycks ha varit Kata Dalström och 
Fabian Månsson. Särskilt Fabian Månsson 
dyker upp i minnesskildringar som det na-
turfödda talargeniet (se t.ex. Bäckström 
1971:71). Det är nu inte riktigt sant; ingen 
lär sig tala av sig själv. Den blekingske 
fiskarsonen Fabian hade erfarenheter från 
barndomen av frikyrkopredikanter (han 
har skildrat dem i den också ur retorisk 
synpunkt mycket intressanta boken Rätt-
färdiggörelsen genom tron) och hade ett 
slag på 90-talet varit frälsningssoldat. Vi 
kan få en viss uppfattning om hur han lät i 
nyckelromaner från genombrottsåren. Så 
här låter Fredrik Ström "Adrian Larsson" 
tala på en dansbana i Bergslagen en lör-
dagskväll i den romantiserade skildringen 
Rebellerna. Det bibliska arvet gör sig tyd-
ligt påmint i bildspråk, upprepningar och 
antiteser: 

"Brukspågar och bonddrängar, jäntungar 
och finnkäringar! [...] Vad djävulen och 
hans farmor måste skratta så att käkarna 
åker ur spåren när de se å höra att dä finns 
ett proletariat, som en enda dag, en enda 
minut tolererar detta förbannade samhälle 
för asgamar och mullsorkar. Men nu för-
banne mej ä dä slut med spektaklet. Nu 
bildar ni här i kväll, förstår ni, en ung- 
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domsklubb och varenda djävel går in i 
klubben, begriper ni, går in i klubben! Å 
fan tar den som sviker! Ty nu, begriper ni, 
reser sig Sveriges arbetare att krossa den 
hydra som sugit deras blod. Nu ä då inte 
Anna och Lisa och Pelle och Petter det 
gäller utan hela Sveriges folk och land. 
När vi ha tusen ungdomsklubbar, så ha vi 
tretusen fackföreningar, å då ha vi ett par-
ti, som förmörkar solen för de satar som 
ge stenar för bröd. Vid alla bruk runt om-
kring i hela Bergslagen skjuter klubbarna 
upp tätt som piggarna ur en pinnaso. Allt-
så till verket! Till verket att bilda en ung-
domsklubb vid storbruket! Till verket att 
befria vårt folk från träldomen under den 
nya tidens Jösse Erikssöner!" (Ström 
1979:184) 

1 stort sett samma bild av Fabians tale-
konst fast i negativ belysning och med 
ännu mindre litterär polityr ger Ossian-
Nilsson i sin uppmärksammade "avfallsro-
man" Barbarskogen: 

"Dessa skurkar, spottade han och menade 
att träffa strejkbrytarna, dessa skurkar, 
som sätta krokben för sina bröder i fördö-
melsen. Ja, krokben, just krokben, sablar 
anamma, för det är ackurat, som om, när 
två brottas, en tredje kom till och sparka-
de undan hasorna och så tog femtio öre för 
besväret. Det är ackurat som om [ ... ] den 
ena brodern lejde sig till pantbetjänt i den 
andres stuga. Det är ackurat som om den 
ena spelmannen slog sönder fejlan för den 
andra i samma orkester - som om den ena 
svalungen hjälpte gökungen att smita sva-
lorna ur boet, som om den ena biskopen 
satte ner lönen för den andra. [...
Strejkbrytare är det svartaste namn histo-
rien känner. Belsebub är ett vackert 
namn, Judas Iskariot låter som 'min lilla 
ängel', förrädare är verklig musik - jäm-
förda med strejkbrytarnamnet." (Ossian-
Nilsson 1937:148-49) 

Här är man långt från Sommarins ideal 
eller Verdandiskriftens undvikande av 

"kränkande och anstötliga uttryck". Fabi-
an griper snarast tillbaka på traditionen 
från August Palm som lärt sig talekonsten 
när han i sin ungdom i Danmark och 
Nordtyskland hört agiterande cigarrarbe-
tare och snickare från Hamburg (Palm 
1970:23). 1 sina memoarer från 1905, Ur 
en agitators liv, ger Palm många goda råd 
om hur man snoppar av en motståndare, 
bemästrar häcklare och får publiken med 
sig - gärna med råa skämt och personan-
grepp. För de unga intellektuella socialde-
mokraterna i 1880-talets Stockholm har 
han inte mycket till övers: 

"Det var, det betvivlar jag inte, mycket 
intressanta och lärorika möten klubben 
hade, men det var ingen piff i dem. Den 
stora massan var inte intresserad av dem, 
därtill voro diskussionerna alltför höglärda 
och tråkiga. Det var massan jag ville ha 
tag i och intresserad för saken. Jag ville 
tala för arbetarna på deras eget språk, som 
de bäst förstodo." (Palm 1970:165) 

Palm fick också tidigt kritik av andra soci-
aldemokrater för sitt obildade skrivsätt i 
Socialdemokraten - trots att han tog hjälp 
av studenten Axel Danielsson (Sundvik 
1981:86). 

En strävan efter ett enklare skriftspråk 
kan man finna hos nystavarna. Med Ture 
Nerman i spetsen hade de ganska stort 
gehör i arbetarpressen. Endast med ordfö-
randens utslagsröst avslogs en motion i 
socialdemokratiska pressföreningen 1914 
att "föreningen måtte verka för radikalare 
stavning i partipressen" (Josephson 
1975:9, se även Alfvegren 1984:45-51). 
Tre år senare höll dock Nermans stav-
ningsprinciper på att spränga det nystarta-
de Folkets Dagblads redaktion (Kilbom 
1954:114), och "bolsjeviksvenska" blev ett 
skällsord. 

Det vore fel att påstå att företrädarna för 
ett folkligare och enklare språk blev allde-
les utan framgångar. Stavningsreformen 
1906 - då v-ljudet inte längre skrivs fy, f 
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eller hv, och dt byts mot tt - var delvis en 
seger för dem. Detsamma kan kanske sä-
gas om det kungliga cirkuläret från 1907 
om ett "klart och enkelt skriftsätt" (obser-
vera stavningen!). Sådana cirkulär kom-
mer ju med jämna mellanrum, men det är 
inte ointressant att se när de kommer. 
Den svenska sakprosan i allmänhet tycks 
också ta ett stort steg mot enklare språk - 
eller åtminstone enklare meningsbyggnad 
- kring 1900 (Engdahl 1962). Om det se-
dan beror på fler skribenter med folkligare 
bakgrund, på fler läsare med högre krav 
på enkelhet eller på inflytande från enskil-
da författare som Strindberg, är svårt att 
säga. 

Men som helhet slogs nog ändå denna 
strömning tillbaka. Det demokratiska 
genombrottet innebär att nya grupper sna-
rare övertar än förändrar det offentliga 
språket. 1 vad mån det handlar om en 
medveten ideologisk linje återstår att reda 
ut. Men man kan notera att motsättningen 
mellan "erövra-linjen" och "förändra-
linjen" har paralleller i andra kulturfrå-
gor. 1 t.ex. en undersökning av musiksyn 
och retorik i musikartiklarna i Socialdemo-

kraten kring 1900 urskiljer Stefan Bohman 
en "arbetarkultur" och en segrande "stu-
dentkultur" (Bohman 1983). 

Så gick det alltså med det offentliga språ-
ket för 75 år sedan. Hur går det i dag? 
Också i dag utkommer en hel del skrifter 
om det offentliga språket. Men många av 
dem riktar sig inte till de fåkunniga som 
ska lära sig skriva (och tala) utan till de 
alltför kunniga. De är handledningar för 
administratörer, tekniker och ekonomer i 
hur man skriver ett enklare och begripliga-
re språk. 

Flera statliga utredningar har tagit upp 
frågan om ett enklare myndighetsspråk 
(SOU 1975:46, SOU 1979:31, SOU 
1984:68). Våren 1985 har civildepartemen-
tets egen språkvårdsutredning lagt fram en 
rapport (DsC 1985:3) med förslag om hur 

man ska "förbättra språket hos statliga 
och kommunala myndigheter". Med lätta 
variationer går samma språksyn igen i de 
olika utredningarna: det offentliga språket 
ska vara begripligt. Specialistspråk och by-
råkratjargong ska bort. Stilmönstret är 
modern svensk sakprosa. Det börjar fin-
nas särskilda yrkesmän med uppgift att 
hjälpa folk att skriva ett bättre och enklare 
offentligt språk. Stockholms universitet 
har en tvåårsutbildning för språkkonsulter 
i svenska sedan 1978, i Stockholms kom-
mun finns ett femtiotal personer som ut-
bildats till att vid sidan av sin ordinarie 
tjänst vara handledare i språkreformering 
på sina arbetsplatser. 

Resultatet av den här språkvårdsoffen-
siven har vi ännu inte sett, men det är 
frestande att komma med spekulationer. 
Jag ska komma med två. 

För det första nås säkert åsyftat resultat: 
det offentliga språket blir enklare och be-
gripligare. Men hur mycket enklare? De 
undersökningar som finns av sakprosans 
utveckling under efterkrigstiden kan kan-
ske sammanfattas i parollen kortare me-
ningar, längre ord (Westman 1985). De 
komplicerade konstruktionerna för-
svinner, men de ovanliga orden - långa 
ord är ju oftast ovanliga - blir fler. De 
betecknar ofta nya och komplicerade be-
grepp; den som ska skriva om struktur-
omvandlingar, konsumtionsmönster och 
styrningsprocesser behöver många långa 
ord. För språkvårdens del borde det inne-
bära - som Staffan Hellberg påpekat - att 
begreppsbildningen blir det som är vikti-
gast att vårda (Hellberg 1984:85). 

Ett annat, och mycket mer ovisst, resultat 
kan vara att det offentliga språket blir mer 
enhetligt. Med välskolade språkförenk-
lingsexperter på centrala positioner i både 
offentlig och privat förvaltning kommer 
kanske alla texter så småningom att 
skrivas med samma sakprosa som förebild. 
Kloka språkvårdare brukar visserligen 
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framhålla vikten av att anpassa språkbruk 
till ämne och mottagare, men när denna 
visdom har sipprat genom några mellanled 
blir måhända bara standardknepen kvar: 
varierande meningslängd, försiktighet 
med verbalabstrakter och passiver, gärna 
konkreta substantiv. Säregenheterna, som 
ibland är mer stilmarkörer än svårbegrip-
ligheter, försvinner; ålderdomligheterna i 
lagspråket och svengelskan i dataspråket 
skulle bli snabbt övergående fenomen. 

Detta är kanske inte bara en fördel. Språ-
ket har ju också en social funktion; vi vill 
gärna att det ska synas på det varifrån det 
kommer. För den som kommer underifrån 
och ska erövra det offentliga språket är 
det inte självklart att det blir så mycket 
lättare att erövra ett ytligt sett ensartat 
offentligt språk. De riktigt skickliga skri-
benterna kommer ändå alltid att göra bruk 
av funktionellt betingade stilmarkörer. 
Vår tids August Sävström kan erfara att 
det visserligen sägs att man inte behöver 
skriva på något särskilt sätt, men att det i 
själva verket finns några outtalade knep 
och stildrag som bara de verkliga kanoner-
na behärskar. Den verklige August Säv-
ström hade en mycket mödosam kamp att 
föra, men han visste ändå precis vad det 
var han skulle lära sig när han stod där ute 
bland tallarna och formulerade sina pro-
positionsordningar. Han ville erövra mak-
ten och därmed maktens språk - vad skul-
le han göra i dag när överheten säger till 
honom att det inte finns något maktspråk 
längre? 

En tillspetsad sammanfattning: i början av 
seklet blev folket alltför byråkratiskt, i dag 
finns det kanske en risk att byråkraterna 
blir alltför folkliga. Var går bästa vägen 
över språkklyftan? 
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Ny föreståndare för Svenska 
språknämndens sekretariat 

Professor Bertil Molde, som varit före-
ståndare för språknämndens sekretariat 
sedan början av 1960-talet och redaktör 
för tidskriften Språkvård sedan starten 
1965, avgår med pension den 31juli 1985. 
Till hans efterträdare som sekretariatschef 
har regeringen utsett docent Margareta 

Westman, som också från den 1 augusti 
1985 	övertar 	redaktörskapet 	för 

Språkvård. 

Margareta Westman är född 1936. Hon 
har varit anställd som forskningsassistent 
vid språknämnden sedan hösten 1966, 
men hon har varit tjänstledig från denna 
syssla åren 1971 och 1972, höstterminen 
1975 och 1976 samt de senaste åtta åren 
(från den 1 juli 1977). Under de första 
båda tjänstledighetsåren utarbetade hon 
sin doktorsavhandling Bruksprosa. En 
funktionell stilanalys med kvantitativ me-
tod (1974; 240 sidor) med den samtidigt 
publicerade bilagan Brukstexter (106 si-
dor). De senare tjänstledighetsperioderna 

har Margareta Westman upprätthållit do-
centtjänster i nordiska språk vid Stock-
holms universitet och då också under läng-
re perioder fungerat som t.f. professor i 
svenska språket. 

Margareta Westman är sedan 1980 med-
lem av Svenska språknämndens styrelse. 
Hon har en rik och bred språkvetenskaplig 
produktion bakom sig; hon har bl.a. under 
årens lopp publicerat många artiklar i den-
na tidskrift. Hennes vetenskapliga skrifter 
har i väsentlig mån varit inriktade på pro-
blem av direkt eller indirekt betydelse för 
svensk språkvård. Hon har också publi-
cerat några verk av lärobokskaraktär. sär-
skilt Offentlig svenska - en textbok (till-
sammans med Bertil Molde; 1975), nr 54 i 
språknämndens skriftserie, och Att skriva 
bättre offentlig svenska (1977, med Ove 
Oskarsson som medarbetare i ett mindre 
avsnitt), utgiven av SIPU (Statens institut 
för personalutveckling, tidigare PUN) och 
Svenska språknämnden. 
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Lena Witt 	"Språkets förfall" i historiskt 
perspektiv 
1 denna artikel diskuteras det lågtyska inflytandet på svenskan 

under medeltiden. Artikeln bygger på ett föredrag som hölls 

på Stockholms universitet under humanistveckan 18-23 mars 

1985. Artikelförfattaren Lena Witt, som är forskningsassi-

stent vid Svenska språknämnden, arbetar på en avhandling 

om det lågtyska inflytandet på språket i Stockholms medeltida 
tänkeböcker. 

Man hör ofta människor beklaga sig över 
hur dåligt det är ställt med svenska språket 
nu för tiden och hur mycket bättre det var 
förr. Vid sådana tillfällen kan jag inte låta 
bli att påminna om att så har människor 
beklagat sig över svenskan i många gene-
rationer, åtminstone sedan Gustav Vasas 
tid, och nästan alltid vill man framhäva det 
språktillstånd som ligger före det nuvaran-
de som det bättre. 

Men om vi nu förflyttar oss 500 år tillbaka 
i tiden, skulle vännerna av språkets ord-
ning verkligen ha anledning att vara pessi-
mistiska. Sverige och Norden hade då i 
flera hundra år varit ett av de stora målen 
för nordtysk handel och sjöfart, i Sverige 
först Visby men så småningom också han-
delsplatser och samhällen över hela kust-
sträckan och längs färdlederna långt in i 
landet: Kalmar, Lödöse, Skänninge, Sö-
derköping, Skara, Jönköping, Arboga och 
Uppsala. Med tysk hjälp utvecklades de 
tidigare handelsplatserna till riktiga städer 
med gator, torg och murar, och också den 
nya staden Stockholm började ta form. 
Till en början kom de tyska köpmännen 
bara på tillfälliga besök och inkvarterades 
som "gäster" hos den fasta befolkningen, 
men snart nog slog sig tyskarna ner för 
längre tid eller för gott i städerna runt om i 
landet, och med köpmännen också hant-
verkare och andra som ville söka sig en 
utkomst i det nya landet. 

Till skillnad från dagens invandrare till- 

hörde medeltidens tyskar ofta samhällets 
mer privilegierade skikt med god ekonomi 
och med välsituerade släktingar hemma i 
moderlandet. De representerade inte bara 
större materiella resurser utan också nytt 
kunnande inom handel, hantverk, skepps-
byggeri och bergshantering. Deras admini-
stration, bildning och andliga odling, deras 
levnadssätt, kläder, matvanor och inte 
minst deras språk blev mönsterbildande i 
det nya stadssamhälle som uppstod under 
medeltiden. 

Invandrarspråket på den tiden var lågty-
ska som talades i olika dialektala varianter 
över hela det nordtyska området. Den me-
deltida lågtyskan, medellågtyskan, och 
fornsvenskan stod varandra mycket när-
mare än vad dagens svenska och tyska gör. 
Många vanliga lågtyska ord kunde uppfat-
tas som nästan identiska med de svenska, 
t.ex. substantiven has 'hus', tunge 'tunga', 
stén 'sten' och verben éten 'äta', vören 
'föra', varen 'fara', liggen 'ligga', och 
svenskar och tyskar kunde säkert förstå 
varandra rätt bra även när var och en tala-
de sitt språk. Just därför att språken var så 
lika varandra kunde lågtyskan ofta helt 
omärkligt komma in i svenskan, lägga till 
och berika där man så behövde, men ock-
så tränga ut det gamla som samtidigt kun-
de kännas överflödigt. 

Det tyska inflytandet stannade inte innan-
för städernas murar. Med handelsfolk och 
resande hantverkare spreds det utmed 
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färdvägarna till orter långt upp i norr eller 
in i landet, från plats till plats i allt vidare 
cirklar. 1 våra dialekter i dag finns många 
ord och uttryck av lågtyskt ursprung som 
avslöjar hur omfattande det tyska inflytan-
det var över hela landet under medeltiden. 

Men låt oss återvända till Stockholm och 
se hur lågtyskan kunde ta sig uttryck i det 
språk som användes i staden för 500 år 
sedan, alltså på 1480-talet. Att vi vet något 
om det kan vi tacka Stockholms tänkeböc-
ker för. 1 tänkeboken gjorde stadsskriva-
ren anteckningar från rådets sammanträ-
den i rådstugan på samma sätt som man i 
de nordtyska städerna ibland förde en 
denkebåk. Där refererades inte bara be-
slut i viktiga ärenden som rörde staden 
och invånarna utan ofta också diskussio-
nerna om gick före besluten och vittnes-
målen som ledde till dom. Högt och lågt 
blandades om vartannat, och vi får en ena-
stående inblick i 1400-talets vardag i 
Stockholm: hur pigor och drängar, borgar-
fruar, skräddare, knektar och aktade köp-
män i en skön blandning köper och säljer, 
testamenterar och ärver egendom, hur de 
stjäl, bedrar och förfalskar, kränker var-
andras heder, begår äktenskapsbrott, drar 
varandra i håret eller sticker ner varandra 
på gator och torg eller i hemlighet i någon 
kålgård på malmarna. 1 beskrivningen av 
allt detta får språket tillfälle att spela över 
alla toner på stilskalan på ett sätt som vi 
inte finner maken till i annan svensk me-
deltidslitteratur, och oftast tar det lågty-
skan till hjälp. 

Lågtyska benämningar möter vi först och 
främst i stadens organisation från borg-
mästare och råd i toppen till bödeln längst 
ner på samhällsstegen, och däremellan sta-
dens alla förtroendemän, kämnärerna som 
skötte vissa uppgifter inom förvaltningen, 
men framför allt anlitades för att avgöra 
tvister och åstadkomma förlikningar i oli-
ka rättsärenden, skottherrarna som ombe-
sörjde uppbörden av skatten, myntmästa-
ren, tuliskrivaren, stadsskrivaren, tornvak- 

taren och många flera. På samma sätt som 
i de tyska städerna hade man också en 
social omsorgsverksamhet med institutio-
ner som Själagården och Helgeandshuser 
som tog hand om föräldralösa barn och 
orkeslösa gamla, men de sjuka, särskilt de 
spetälska, fördes i allmänhet till hospitalet 
Sankt Örjan. Efter tyskt mönster delade 
också stiftelser som Fredagsallmosan och 
Söndagsallmosan ut allmosor till allmose-
männen och allmosekvinnorna. Ett vanligt 
inslag i välgörenhetsverksamheten var att 
ge de behövande ett bad, "själabad", och 
ett mål mat, vilket var möjligt tack vare 
givmilda donationer från välbärgade bor-
gare som på det viset köpte frid åt sin själ i 
det tillkommande livet. 

Den allmänna ordningen uppehölls med 
hjälp av stadstjänarna (lågtyska statdéner), 
men på varje borgare vilade plikten att då 
och då stå för burvardhen, dvs, hålla vakt i 
staden på natten, givetvis fullt beväpnad. 
Att vakthållning var nödvändig förstår 
man av alla de mål i rådstugan som hade 
sin bakgrund i bråk, "perlament", "rege-
ran" och "regiment", på gator och torg. 

Häftiga ordväxlingar ledde lätt till krafti-
gare kroppsspråk när ölet steg för hastigt i 
huvudet, och det hela slutade ofta på råd-
stugan där de hårda orden, ofta i lågtysk 
tappning, rullades upp än en gång: "Thw 
('du') haffuer mig berychtet och kallet en 
skorffwot skeffuel ('skorvig usling') och en 
dobblare ('spelare')", eller ytterligare ut-
broderat i ett annat vittnes mun: "Thin 
fendens skeffuel och din fendens skalk thw 
haffuer mik befört ('beljugit'), beropat 
('beskyllt') och fortalit som en fändans 
skalk ... Thw haffuer sacht ath jak är en 
skalk och en dobblare och ther med ey 
haffuer en heel finger på handenä." Inte 
sällan är replikerna kryddade med fromma 
önskningar att antagonisten skall drabbas 
av fallandesot, epilepsi, på lågtyska vallen-
tövel: "1 skole faa ('få') eth falladöffwel", 
eller djupare ur hjärtat: "far for eth 1 000 
falladeffel och kyss mik i röffwenä". 
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Rättvisans instrument var många, men ett 
vanligt straff med direkt motsvarighet på 
lågtyskt område var att stå vid kaken eller 
stupan och slita spö. 1 väntan på värre 
straff förpassades fångarna till häktelse el-
ler fängelse eller till siskeburet (till fågel-
namnet siska), som häktet också kallades. 

Ett dominerande inslag i stadslivet var gi-
vetvis kyrkan med präster, munkar, grå-
bröder, svart bröder, klerker, klockare, 
domprost och biskop, alla beteckningar 
med nära motsvarighet i lågtyskan, liksom 
de stora högtiderna påsk och pingst. 1 or-
det fastlagen känner vi också igen det låg-
tyska vastelävent, egentligen 'aftonen före 
fastan'. 

Men vad vore stadslivet utan sina köp-
män, yrkesmän och hantverkare? 1 tänke-
böckerna vimlar det av tunnbindare, 
kanngjutare, sadelmakare, säckdragare 
('säckbärare'), vinmän ('vintappare, vin-
handlare') och inte minst skräddare och 
skomakare. Här hittar vi också mer speci-
aliserade yrkesmän som klossemaka ren 
som gjorde klossor 'trätoffior' och patine-
makaren med sin tillverkning av patinor, 
ett slags ytterskor med högt uppbyggda 
sulor och klackar, som gjorde det möjligt 
att någorlunda torrskodd ta sig över de 
sörjiga gatorna med allt avskräde från 
människor och husdjur. Yrkesverksamhe-
ten för kvinnor var inte oväntat begrän-
sad, men också de kvinnliga yrkesbeteck-
ningarna var oftast av lågtyskt ursprung. 1 
tänkeböckerna möter vi bryggerskor och 
väverskor, hökerskor som sålde smör och 
ägg, dokavaskerskor som tvätade borgar-
fruarnas vita huvuddok, en och annan la-
terska 'åderlåterska' och läkirska. 

Bland alla yrkesmän är det några som fäs-
ter sig i minnet. En av dem är Albrict 
päristickare eller "Albricht malare" som 
han också kallas, identisk med den beröm-
de kyrkomålaren Albertus Pictor. 1 tänke-
böckerna skymtar vi Albrict flera gånger i 
mer prosaiska sammanhang som vittne el- 

ler part på rådstugan, men en gång träder 
konstnären fram. Då har han målat en 
tavla åt klostret i Nådendal och får som 
ersättning en del i ett hus i Stockholm, 
värderad till 90 mark, en inte alltför dålig 
betalning om man betänker att årslönen 
för en stadsskrivare höll sig kring 35-40 
mark. 

Av namnet att döma är Albrict av tysk 
härkomst, och från Tyskland kom också 
den berömde träsnidaren Bernt Notke 
som vistades i Stockholm några år på 
1480-talet. Av de triviala anteckningarna 
som röjer närvaron av "mäster Berendt 
Nötke" som tänkeböckerna kallar honom, 
kan man inte ana att han då var i full färd 
med att skapa mästerverket Sankt Göran 
och draken. 

En livlig byggnadsverksamhet i den växan-
de staden gav också arbete år murarmästa-
re, kaikrörare, timmermän och snickare. 
Murade stenhus började uppföras vid si-
dan om de gamla torvtäckta trähusen och 
nya ord av lågtyskt ursprung som våning, 
källare, skorsten, fönster, port, trappa, 
bräde, planka, påle och ställning ger oss en 
inblick i vad som hände på byggnadsområ-
det. Att en del hus nu började få fönster 
av glas avslöjas genom närvaron av en och 
annan glasmästare. 

Man kan undra över varför vi lånade in 
ordet fönster när vi redan hade benäm-
ningen vindöga. Här kan det inte som i så 
många andra fall vara frågan om brister 
eller luckor i de fornsvenska uttrycksmöj-
ligheterna. 1 språkhistorien kan man läsa 
att namnbytet var en naturlig följd av att 
det gamla takhålet ersattes med ett vägg-
fönster av glas, men förklaringen rimmar 
dåligt med verkligheten. Den vanliga hus-
typen i Stockholm vid slutet av medeltiden 
hade av allt att döma flera våningar och 
oftast en murad skorsten. Något takhål 
kan det alltså inte vara frågan om när 
tänkeböckerna talar om "windogh" om-
växlande med "fönster". 1 stället skulle 
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jag tro att benämningen fönster kom in i 
språket med alla sammansättningar med 
ordet fönster som följde med den nya kon-
struktionen. Medan själva fönsteröpp-
ningen och det färdiga fönstret fortfarande 
kunde kallas vindöga lika gärna som föns-

ter, beställde man fönsterhakar (medellåg-
tyska vinsierhöke) hos smeden och lät snic-
karen göra en fönsterbåge (medellågtyska 
vinsterboge) och fönsterirä'fö nsterkarm' 
(medellågtyska vinsterhoit). Men fönster 

var också en administrativ term. När en 
hantverkare sålde sina varor i en gatubod 
med lucka som fungerade som disk i ned-
fällt skick, kallades det att ha öppet gatu-

bodafönster (eller gatubodsvindöga) och 
den skatt som staden drev in på verksam-
heten kallades fönsteröre eller fönsterpen-
ningar, som är en direkt översättning av 
det lågtyska vinstergeit. Av tänkeböckerna 
får vi alltså veta att det visserligen fanns en 
hel del tillfällen när det blev naturligare 
att använda det nya ordet fönster, men att 
den gamla beteckningen dröjde kvar långt 
efter det att taköppningen försvunnit. Som 
bekant använder ju danskar och norrmän 
fortfarande det gamla ordet utan att för 
den skull ha kvar rökfånget i taket. 

Men vi får inte glömma bort att många av 
Stockholms mer betydelsefulla invånare 
hade två modersmål. De var barn och 
barnbarn till de tyska invandrarna och 
hade fortfarande täta kontakter med tyska 
släktingar och vänner. 1 valet mellan ett 
tyskt och ett svenskt uttryck blev det na-
turligt för dem att välja det tyska, och 
kanske var det den gruppen människor 
som till slut avgjorde kampen mellan föns-
ter och vindöga. 

Genom tänkeböckerna känner vi en sådan 
tvåspråkig person litet närmare, nämligen 
stadsskrivaren Helmik van Orden som 
övertog skrivarsysslan när den gamle 
stadsskrivaren Ingevald dog år 1487. Hel-
miks språkbruk kan inte stärka teorin just 
i fråga om fönster och vindöga - båda 
orden förekommer omväxlande i hans tex- 

ter - men däremot använder han enbart 
ordet ansikte, motsvarande lågtyskans an-
(ge)sichte, där hans företrädare genomgå-
ende väljer det nordiska ordet an/etc (of-
tast 1 formen änlite). 

Hos den tvåspråkige Helmik finner man 
många ord och uttryck som inte finns be-
lagda tidigare i fornsvenskan. Hit hör t.ex. 
de numera så vanliga orden strumpor och 
byxor, bevis och fel. Man märker också att 
han i mycket större utsträckning än sin 
företrädare Ingevald utnyttjar de ordbild-
ningsmöjligheter som han känner till från 
lågtyskan, och som fornsvenskan delvis 
också övertagit därifrån, t.ex. möjligheten 
att bilda verb med förlederna be-, för-
eller und- (t.ex. befa/la, forarga, undvika) 
eller bilda substantiv med hjälp av ändel-
serna -ning-, -cisc, -het eller -en. Bara hos 
Helmik träffar vi t.ex. på det målande 
ordet yrgalenhet när han återger hur en 
utpinad hustru i rådstugan vill avsäga sig 
allt ansvar för sin supige man, "thy hon 
haffwer nogh slagh och hwgh ('hugg') aff 
hanom j hans ööl och druckenschap och 
hans yrgalinheet". 

Kanske är det också språkbrukare av Hel-
miks sort som vid den här tiden bidrog till 
att den gamla fornsvenska adjektivändel-
sen -ogh drog sig tillbaka till den undan-
skymda plats den har i riksspråket i dag i 
de båda orden avog och idog och lämnade 
rum åt ändelsen -ig, som har sitt ursprung i 
lågtyska adjektiv, med ändelsen -ich. 1 tän-
keböckerna möter vi adjektiven fornums-

tig, pliktig, mäktig, myndig, färdig, värdig, 
evig, stadig, ledig och många fler av sam-
ma typ, men samma ord dyker också upp i 
formerna fornumstog, pliktog, mäktog, 

myndog, färdog, värdog osv., lätt försven-
skade former med den främmande ändel-
sen -ig utbytt mot den nordiska ändelsen 
-og. Här pågår alltså en spännande tävling 
mellan gammalt och nytt, och alla som 
talar svenska i dag vet ju hur den tävlingen 
slutade. Men det mest spännande i sam-
manhanget är att ändelserna -ig och -og 

19 



visar en klar fördelning på olika språkbru-
kare. Helmiks företrädare Ingevald, for-
maisvensken, väljer ändelsen -og i femton 
fall av sexton möjliga. Helmik däremot 
skriver -ig i tretton fall av nitton. Det ser 
alltså ut som om tänkeböckerna i det här 
fallet har lett oss rakt in i centrum för en 
språkförändring, där en av huvud-
aktörerna är tvåspråkig och barnbarn eller 
barnbarnsbarn till en invandrare. 

Ännu mycket mer skulle kunna sägas om 
allt vad fornsvenskan fick och förlorade i 
mötet med lågtyskan. Århundraden av in- 

tensiv kontakt mellan svenskt och tyskt 
ledde till en genomgripande omstöpning 
av språkets hela struktur. Det rika form-
systemet upplöstes och gamla ord och ut-
tryckstyper försvann. På vinstkontot står 
mängder av nya uttrycksmöjligheter, möj-
ligheter till variation, precisering och ab-
straktion i en omfattning som fornsven-
skan inte ägde tidigare och som vi i dag 
skulle ha svårt att klara oss utan. Med 
lågtyskans hjälp lotsades också vårt gamla 
nordiska språk in i den europeiska kul-
turkretsen, och vägen till nutidens svenska 
hade öppnats. 
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Claes Garlén Lexikon för invandrare 
Sedan 1977 drivs i Skolöverstyrelsens regi ett projekt, Lexin, 

med syfte att åstadkomma ett antal språklexikon för invand-

rare. Det första av dessa lexikon utkom hösten 1984, och det 

presenteras här av forskningsassistenten vid Svenska språk-

nämnden, fil.kand. Claes Garlén. 

Svensk-turkiskt lexikon är ett resultat av 
projektet Språklexikon för invandrare 
(Lexin), ett projekt som sedan 1977 har 
drivits av Skolöverstyrelsen i samarbete 
med bl.a. Statens institut för läromedelsin-
formation och Statens invandrarverk. 
Denna utgivning kommer att följas av två 
andra, på samma sätt utformade lexikon, 
ett svensk-serbokroatiskt och ett svensk-
kroatiskt. Dessa lexikon är avsedda främst 
för dem som studerar svenska som andra-
språk, dvs, invandrare och andra som till-
ägnar sig svenska i Sverige. Men de skall 
kunna användas även av andra som stude-
rar svenska som främmande språk. Denna 
lexikonserie utarbetas i nära samarbete 
med och i väsentlig utsträckning vid Insti-
tutionen för språkvetenskaplig databe-
handling vid Göteborgs universitet 
(Språkdata). Arbetet med det svenska 
lexikonunderlaget har letts av docent Mar-
tin Gellerstam. 

Svensk-turkiskt lexikon omfattar enligt 
uppgift ca 17000 lexem (dvs. ordformer 
med skilda betydelser). Huvudparten av 
dessa ord har valts ut genom frekvensun-
dersökningar av svenskt skriftspråk. Ett 
tusental av orden utgörs av s.k. samhälls-
ord, dvs, ord som är nödvändiga för att 
invandraren skall kunna skaffa sig infor-
mation om det svenska samhället. För-
utom den alfabetiska delen, som upptar 
506 sidor, ingår ett sextiofyrasidigt avsnitt 
kallat Bildteman, i vilket cirka 1700 ord 
illustreras med välgjorda teckningar och 
fotografier. 1 detta avsnitt är orden ordna-
de i begreppsklasser. Det finns inalles 32 

bilduppslag, av vilka några heter t.ex. Fa-
milj och släkt, Musik och instrument och 
Träd och buskar. Detta är säkerligen ett 
lyckat pedagogiskt grepp, som inte är så 
vanligt i tvåspråkiga ordböcker. 

Svensk-turkiskt lexikon skiljer sig också i 
ett annat avseende från gängse tvåspråkiga 
ordböcker: Flertalet av uppslagsorden har 
inte bara en eller flera turkiska motsvarig-
heter utan de har i allmänhet också en 
förklaring på svenska, antingen i form av 
en definition eller i form av en synonym. 
Ett ord som trana förklaras t.ex. som "en 
stor vadarfågel av familjen Gruidae", och 
därefter följer så den turkiska motsvarig-
heten. För t.ex. trakt ges de svenska syno-
nymerna "omgivning, bygd, nejd, områ-
de". Detta är naturligtvis till oerhört stort 
gagn för den som vill utöka sitt svenska 
ordförråd och samtidigt få en adekvat tur-
kisk översättning. 

Många av de samhällsord som saknar tur-
kiska motsvarigheter ges omskrivande för-
klaringar på turkiska. Det gäller t.ex. ord 
som pension, personnummer, Allmänna 
reklamationsnämnden och kyrkofullmäkti-
ge. Tyvärr har ett fel insmugit sig just 
ifråga om orden personnummer och födel-
senummer. Av definitionerna och av de 
turkiska översättningarna kan man tro att 
termerna är fullt utbytbara, men så är ju 
inte fallet; födelsenumret utgör endast en 
del (tre siffror) av personnummret, vilket 
dessutom består av födelsedatum (sex siff-
ror) och en kontrollsiffra. Ännu mer för-
virrad blir man om man sedan tittar på s. 8 
i avdelningen bildteman. Där visas näm- 
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ligen en patientbricka och ett försäkrings-
besked, båda försedda med det (i dubbel 
mening) fiktiva personnumret 123456-
7890(!). 

De svenska förklaringarna är i allmänhet 
föredömligt korta och välformulerade, och 
synonymerna har valts med omsorg. 
Ibland ges för övrigt också motsatsord; 
under t.ex. mjuk hittar man också dess 
motsats hård. 

Uttal anges för varje uppslagsform, alltså 
även för t.ex. sammansättningar, flerords-
konstruktioner och kortord Betecknings-
sättet är enkelt. Det är baserat på de vanli-
gaste relationerna mellan ljud och bokstav 
i svenskan, dvs, ett tecken i transkrip-
tionen betecknar det fonem som det nor-
malt betecknar i svensk ortografi. För-
utom det svenska alfabetets vanliga bok-
stäver används f, q och ij; de är tecken för 
sje-, tje- resp. äng-ljud. En båge sätts ut 
under vissa sekvenser av r och en annan 
konsonant för att ange att sekvensen kan 
(eller i uppsvenska skall) uttalas som en 
retroflex konsonant, t.ex. bord [bo:rdl. 
En likadan båge kan också ange diftongut-
tal, t.ex. [eu] i den första stavelsen av 
europé. De prosodiska egenskaperna an-
ges med hjälp av tre symboler: ett kolon 
anger att föregående ljud är långt, t.ex. 
[hu:sl, [bus:]; en punkt placeras under vo-
kalen i den huvudbetonade stavelsen i 
flerstaviga ord, t.ex. [alpj:n]; en upphöjd 
tvåa framför ordet anger att det skall utta-
las med grav ordaccent (ordaccent 2), 
t.ex. [2blQm:a]. (Ordaccent 1 har ingen 
särskild markering.) 

Vad är det då för slags uttal som anges? 1 
inledningen heter det bl.a. att "det uttal 
som ges är ett vårdat uttal, vilket ofta 
innebär att den variant som ansluter till 
skriftbilden väljs framför andra ....., "En-
dast i ett fåtal fall ges alternativa uttal till 
specifika ord ....., "För vissa mycket fre-
kventa ord anges ett vardagligt och ett mer 
formellt uttal .....(s. 527). Uppenbarligen 

har man gått in för att för varje uppslags-
form i första hand tillhandahålla ett gång-
bart uttal, och detta är såvitt jag kan förstå 
ett riktigt förfarande. Det finns dock någ-
ra fall där jag vill ifrågasätta uttalsangivel-
sen eller valet av uttal. 

Ordet sambo i betydelsen 'sammanboen-
de' har beklagligtvis fått det visserligen 
inte ovanliga men inte desto mindre felak-
tiga uttalet [sm:bo], dvs, rimmande på 
hambo, detta i stället för det regelbundna 
och med svenskans principer för ordstruk-
tur och betoning överensstämmande utta-
let [2sam:bo:],  dvs, med grav ordaccent 
och långt 0-ljud i den bibetonade andra-
stavelsen. 

För genial anges endast uttal med [fl. Flär 
torde utan tvekan [fl ännu vara vanligast, 
men möjligen är här en förändring på 
gång: uttalet med [fl vinner kanske ter-
räng genom anslutningen till geni, vilket ju 
bara kan uttalas med sje-ljud. 

Cello kan enligt lexikonet uttalas [sl:o] 
eller [el:oI. Det senare uttalet, dvs, med 
tje-ljud, är dock knappast brukligt ens 
bland fackfolk. 

För kilo anges "[kj:lo (ya da cj:lo)I". Ya 
da betyder visserligen 'eller', men genom 
parentesen får man intryck av att uttalet 
med tje-ljud är mindre gångbart. 1 själva 
verket är det nog tvärtom i modern sven-
ska: normaluttalet är det med tje-ljud. 

Doktor anges endast ha akut ordaccent. 
Jag vill nog påstå att grav accent är minst 
lika vanlig i detta ord, och jag tycker att 
man borde ha tillhandahållit också denna 
möjlighet. Kanske kunde ordaccentsvari-
anter ha angetts på följande sätt: [ 2 dk:-
ton. Detta är naturligtvis en petitess. En 
viktigare upplysning för lexikonbrukaren 
kunde ha varit den att ord på -or får sin 
betoning flyttad vid pluralböjning: dåktor 
(eller d6ktor) blir dokt6rer, dåtor blir da-
t6rer osv. Detta framgår inte av ordboken. 
På samma sätt borde det t.ex. ha framgått 
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att ordaccenten ändras vid böjning av or-
det same [2s:me]; pluralen samer uttalas 
med akut accent. (Det bör i sammanhang-
et påpekas att grav accent i singular inte är 
allenarådande. Exempelvis har SAOB - 
artikeln är från 1964 	bara angivit akut 
accent för ordet.) 

För ånyo anges endast uttal med akut ac-
cent, återigen ett exempel på att man har 
valt ett mindre vanligt alternativ. 

1 några fall tycker jag att man borde ha 
varit mer omsorgsfull med att återge ett 
lexikalt uttal. Det gäller bl.a. orden punkt 
och sankt, vilkas finala konsonantsekven-
ser har reducerats till [-iJ:t], dvs, utan nå-
got hörbart k-ljud. Här hade det varit på 
sin plats att skriva [-u:ktl eller varför inte— 
[-r,j:(k)t]. Likaså kunde gärna orden på 
lands- ha fått uttalsbeteckningen [lan:(d)s-I 
i stället för som nu bara [lan:s-I. Uttalet av 
ändelsen -iskt i uttrycket periodiskt under-
stöd har angetts som [-ist], ett uttal som 
naturligtvis ofta förekommer i det löpande 
talet - konsonantsekvensen [-skt] är tung 
och besvärlig - men i ett lexikalt uttal av 
frasen bör alla konsonanterna komma 
med. 

Vid förbindelser av (skriftens) i och andra 
vokäler har man i stor utsträckning angett 
konsonantiskt uttal av i, dvs. [fl, så t.ex. i 
podium, polio, premie, radio, symposium. 
Om detta är inte så mycket att orda; här 
förekommer konsonantiskt och vokaliskt 
uttal av i sida vid sida, och detta är nog 
fallet med alla ord där förbindelser mellan 
i och andra vokaler står efter den betona-
de stavelsen. När förbindelsen i + vokal 
står före eller själv är kärnan i den betona-
de stavelsen är konsonantiskt uttal där-
emot ganska ovanligt. Därför noterar jag 
med förvåning uttalsangivelser som 
[perj9:d] (period), [unjo:n] (union) och 
[vjetnam:s] (vietnames), dessa i stället för 
resp. [peri9:d] (eller eventuellt [perijp:d]), 
[uni(j)p:n] och [vi(j)etname:s]. Många 
andra ord med förbindelsen i + vokal, 

t.ex. piano, pion, premiär, psykiatri, relief, 
symbios och varieté, har dock endast voka-
liskt uttal av i angivet. 

För veterinär är endast det "stympade" 
uttalet [vetrina:r] upptaget. Även här 
hade det varit på sin plats med ett mer 
lexikalt uttal. Eventuellt kunde uttalet ha 
angetts som [vet(e)rin:r]; jfr för övrigt 
meteorolog som betecknas [met(eo)ro-
lå:g]. 

För vissa ord har man i uttalsparentesen 
endast angivit "engelskt uttal". Det är na-
turligtvis så att svenskar mer eller mindre 
framgångsrikt försöker uttala vissa engels-
ka citatord på engelskt maner, något som 
innebär att för svenskan främmande ljud 
och ljudkombinationer ibland måste an-
vändas. Men de flesta engelska ord som 
fått fotfäste i svenskan har efter hand fått 
sitt uttal försvenskat, dvs, anpassat till 
svenska uttalsvanor. Sådana uttal bör man 
uppmuntra språkbrukarna att använda. 
Svenskt uttal kunde t.ex. ha angetts för 
show ([Jåv:]) och squash ([skvåf:]). 

Slutligen vill jag angående uttalet anmärka 
på några detaljer som i och för sig kan 
vara tryckfel, men som gärna kan rättas 
till kommande utgåvor. Orden kosmos 
och rännil har råkat få ett längdtecken för 
mycket, de slutar på [-mås:] resp. [-il:] i 
stället för [-mås] resp. [-il]. Verbal har mot 
de principer som nämns i inledningen 
transkriberats med [ä] i stället för [e] i 
första avstavelsen. Ögonfrans har fått [o] i 
stället för [å] (övriga ord på ögon- är dock 
riktigt transkriberade). 1 allsvensk saknas 
ett [kl. 

1 fråga om böjning och stavning följer 
Svensk-turkiskt lexikon i förekommande 
fall i stort tionde upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL 10). Bara i 
några fall har man avvikit från denna. På-
fallande är det exempelvis att tankers an-
ges som den enda pluralformen till tanker; 
SAOL 10 har "tankrar äv. tanker". 1 öv-
rigt har man varit ganska återhållsam med 
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att ange s-pluraler, och då sådana före-
kommer är det oftast bara som sidoformer 
till andra pluraler, t.ex. comebacker - co-
mebacks, cowboyer - cowboys. Däremot 
har tyvärr den oböjda pluralen partner 
gjorts sekundär i förhållande till partners. 

En del substantiv på obetonat -o saknar 
pluralform. Det gäller t.ex. hambo, tango 
och tussilago. Det är ju ändå inte så att 
man inte kan tänka sig dessa ord i plural, 
och Språknämnden har därför sedan länge 
rekommenderat pluraländelsen -r för des-
sa och liknande ord: flera hambor, tangor 
och tussilagor. För vissa andra ord på -o 
anges dock, som i SAOL 10, pluralformer 
på -r: cellor, silor och trior. 

Stavningen sjysst borde ha undvikits till 
förmån för den av Svenska språknämnden 
rekommenderade och i Språknämndens 
och Svenska Akademiens Skolordlista an-
befallda stavningen sjyst. (Varken sjyst el-
ler sjysst finns med i SAOL 10.) Sjyst bör i 
likhet med t.ex. byst, knyst och tyst stavas 
med ett s; en stavning med två s ger intryck 
av att ordet är en böjd form (jfr t.ex. 
kysst), vilket ju inte är fallet. 

Böjningsformer anges alltid utom då de är 
helt förutsägbara. De böjda formerna 
skrivs ut i klartext, något som säkert upp-
skattas av läsaren som nu inte behöver 
fundera på hur de snedstreck och binde-
streck som förekommer i gängse ordböc-
ker och ordlistor skall tolkas. 

Ordlistan förtecknar på alfabetisk plats 
och med en hänvisning till uppslagsordet 
bl.a. preteritum- och supinumformer av 
starka och oregelbundna verb (låg, legat), 
omlj udda pluralformer av substantiv (föt-
ter) och vissa neutrala adjektiv med vokal-
förkortning (vitt av vit eller vid). Här kun-
de man dock önska sig lite mera systema-
tik; exempelvis saknas på alfabetisk plats 
de omijudda pluralerna bränder, bröder, 
böcker, bönder, fäder, ränder, stränder 
och änder samt - med vokalförkortning 
men utan omljud - getter och nötter, samt- 

liga ytterst vanliga ord. (Singularerna är 
medtagna som uppslagsord.) 

Mej och dej är upptagna på alfabetisk plats 
med hänvisningar till mig resp. dig och 
därefter vidare till subjektsformerna jag 
och du. Här hade jag gärna sett att mej 
och dej hade markerats som "vardagligt" 
eller liknande. 1 varje fall borde stilskillna-
den gentemot mig och dig på något sätt 
framgå. Detsamma gäller för övrigt de och 
dom. 

Som uppslagsform för verben används nå-
got överraskande presens. Man hittar så-
lunda på alfabetisk plats talar, tittar och 
tänker, men inte infinitiver som tala osv. 
Däremot förtecknas som uppslagsord så-
dana infinitiver som inte regelbundet kan 
bindas till sina presensformer, t.ex. kun-
na, skola, vilja. Från dessa verb hänvisas 
till kan, ska, vill. 

Beslutet att använda presensformerna som 
uppslagsord i stället för infinitivformerna 
är grundat på "uttryckliga önskemål från 
invandrarlärare, som ... länge använt pre-
sens som verbets 'komihåg'-form" (s. 
522). Det är naturligtvis riktigt att det på 
ett generellare sätt går att härleda övriga 
böjningsformer av ett (regelbundet) verb 
om presensformen är bekant: av talar får 
man infinitiven och imperativen genom att 
ta bort -r, preteritum och supinum genom 
att byta -r mot -de resp. -t; av tycker och 
ringer bildar man imperativ genom att ta 
bort -er (tyck, ring), infinitiv genom att till 
imperativen lägga -a (tycka, ringa), prete-
ritum genom tillägg av -te (efter tonlös 
konsonant: tyckte) eller -de (efter tonande 
konsonant: ringde) osv. 

Utifrån infinitivformen kan inga sådana 
generaliseringar göras. Av tala, tycka och 
ringa skulle man mycket väl kunna kon-
struera felaktiga presensformer som *ta  
ler, *tyckar  och * ringar eller preteritum-
former som *talde  *tyckade  och  *ringade.  

Men nu talar ju egentligen allt detta för att 
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det vore mer motiverat att ta upp just 
infinitivformerna som uppslagsord. Om 
ett svagt verb påträffas i sin presens-, pre-
teritum- eller supinumform, kan ju alltid 
infinitivformen rekonstrueras och slås upp 
i ordboken. Om man däremot möter ver-
bet i dess infinitivform, kan man inte med 
säkerhet veta vilken presensform man 
skall söka efter. Detta gäller så länge det 
är svenskan som är "frånspråk", dvs, det 
språk som ordförteckningen översätter 
ifrån. 1 en ordbok där svenskan är "till-
språk" kommer naturligtvis saken i ett an-
nat läge; i sådana fall är naturligtvis inlära-
ren mer betjänt av att få kunskap om pre-
sensformen. Det finns också en stark 
lexikografisk tradition att i ordböcker och 
liknande använda infinitivformen som 
uppslagsord. Detta gäller inte bara svens-
kan; i de flesta skolspråk är detta en regel, 
så också i t.ex. turkiskan. De viktigaste 
undantagen från denna princip är lexikon i 
latin och klassisk grekiska, där vanligtvis 
första person presens används som upp-
slagsform. Och detsamma gäller ordböc-
ker i nygrekiska, som ju för övrigt saknar 
infinitivformer. 

En annan komplikation är att man för de 
verb som anges som synonymer och för de 
verb som ingår i de svenska definitionerna 
eller förklaringarna, liksom i de turkiska 
översättningarna använder infinitivfor-
mer. Under uppslagsformen tror anförs 
exempelvis "anse el. anta såsom sant, för-
moda: inanmak; sanmak, zannetmak"; - 
mak är här infinitivändelse. Detta måste 
förbrylla läsaren. 

De flesta uppslagsorden i lexikonet följs 
av exempel på fraser, idiomatiska uttryck 
och sammansättningar i vilka orden kan 
ingå. Under exempelvis topp finner man 

bergets topp, på toppen av sin karriär, det 
är toppen, fjälltopp, fin gertopp, partitopp 
och toppluva, samtliga med turkiska mot-
svarigheter. 

Av en speciell syntaxmarkering framgår 
det hur ett verb kan kombineras med and-
ra ordkategorier till större syntaktiska en-
heter. Syntaxmarkeringarna består av 
koncentrerade formler av ett slag som 
man ibland möter i framför allt engelska 
ordböcker. Exempelvis betyder Aix 

gnisslar att subjektet kan vara en person 
(A) såväl som en sak eller en abstrakt 
företeelse (x). A jublar (över xiatt+ 

SATS) skall tolkas som att subjektet är en 
person och satsen i övrigt kan konstrueras 
såväl med som utan objekt (vilket framgår 
av parentesen) och att det eventuella 
objektet kan vara en sak (eller en abstrakt 
företeelse) eller en att-inledd sats. På ett 
liknande sätt visas hur vissa adjektiv 
konstrueras: medveten (om xiatt + SATS) 
anger att man t.ex. kan vara medveten om 

risken eller medveten om att man tar en 
risk. Dessa syntaktiska upplysningar är sä-
kerligen mycket värdefulla för den som 
kan använda dem rätt, men det krävs san-
nerligen att lexikonbrukaren sätter sig in i 
hur de skall tolkas. 

Mitt slutomdöme om Svensk-turkiskt lexi-
kon är att det ur svensk synpunkt - de 
turkiska uppgifterna kan jag inte uttala 
mig om - måste anses fylla de krav och 
motsvara de förväntningar man kan ha på 
en tvåspråkig ordbok av denna typ. Lexi-
konet är ett välkommet hjälpmedel för 
dem som har turkiska som modersmål el-
ler i övrigt behärskar detta språk och som 
vill tillägna sig svenskans centrala ord-
förråd. En tilltalande typografi gör ordbo-
ken lättläst och rolig att använda. 
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Ulla 	 Färöiska för svenskar 
Clausen 

Färöord. Litil føroysk-svensk orJab6k av Ebba Lindberg och 

Birgitta Hylin utkom 1984 (Samfundet Sverige-Färöarna, 268 

s.). Ordboken diskuteras här av fil, dr Ulla Clausén. Hon har 

disputerat på en avhandling om nyord i färöiskan och är 

forskningsassistent vid Svenska språknämnden. 

Det färöiska språket 
"Det sjette Sprog i Norden" är titeln på en 
essä i den danska tidningen Politikken 
1937 av den färöiske författaren Jørgen-
Frantz Jacobsen. Artikeln inleds med den 
för färingar provokativa frågan "Er 
Frøsk et Sprog?" Färöiskan hade näm-
ligen vid den tiden en underordnad ställ-
ning gentemot danskan, som varit det offi-
ciella språket allt sedan reformationen på 
1500-talet. Färöarnas första bebyggelse 
härrör från mitten av 800-talet; de första 
bebyggarna kom från sydvästra Norge. 
Det dröjde emellertid en bra bit in på 
1900-talet innan färöiskan kunde börja er-
sätta danskan i kyrkan, på tinget och i 
skolan, Jørgen-Frantz Jacobsens syfte med 
artikeln hade varit att slå ett slag för färö-
iska som skolspråk, men ännu år 1975 
hölls förhören i studentexamen på danska, 
fastän färöiska 1948 hade upphöjts till lan-
dets huvudspråk. Dessa förhållanden om-
talas i Färöord. Boken är nämligen inte 
bara en liten färöisk-svensk ordbok utan 
också en kortfattad introduktion till det 
färöiska språket, i första hand för 
svenskar. 

På pärmens baksida har man låtit trycka 
några årtal ur det färöiska språkets histo-
ria. Listan börjar med 1298, det år då 
Seyabrcevi tillkom, "den mest betydel-
sefulla handskriften på färöiska från gam-
mal tid". Vad betyder SeyÖabrvi? Ja, 
det ger ordboken besked om, nämligen 
"Fårbrevet", men nämner inte att hand-
skriften faktiskt finns på Kungliga Biblio-
teket i Stockholm. (Så länge det nu varar: 

färingarna har nu framfört önskemål om 
att den skall återbördas till Färöarna.) 

Bland årtalen saknas emellertid det kan-
ske viktigaste i språkets historia, nämligen 
1846, det år då den färöiska skriftspråks-
normen skapades av V. U. Hammers-
haimb. Först då blev färöiskan etablerad 
som skriftspråk, och ortografin var etymo-
logisk. Tidigare hade några språkmän 
gjort försök med fonetisk rättskrivning, 
bl.a. Jens Christian Svabo som enligt år-
talsförteckningen var upphovsman till 
"det första färöiska språkarbetet" 1782. 
Svabo utgav emellertid aldrig någon ord-
bok, utan de ord som han upptecknat be-
varades i handskrifter vilka först 1970 
trycktes av Christian Matras, samlade till 
en ordbok med titeln "Dictionarium Fero-
ense. Frøsk-dansk-latinsk ordbog". 

Den första moderna ordboken var 
"Føroysk-donsk oröabök" av M. A. Ja-
cobsen och Christian Matras (1927-1928); 
en andra upplaga kom 1961 och ett supple-
ment (Eykabind) 1974 av J. H. W. Poul-
sen. De kompletterades 1967 med en 
dansk-färöisk ordbok av Jöhannes av 
Skaröi. Jacobsen-Matras rymmer på 521 
sidor en mängd färöiska ord, ett kulturhis-
toriskt synnerligen intressant material, 
men utelämnar flertalet av de internatio-
nella ord som visserligen är i bruk, men 
som puristiskt sinnade färingar gärna vill 
ersätta, i synnerhet när fullgoda färöiska 
varianter finns. 

Det är denna ordbok som ligger till grund 
för Färöord. Författarna har sålunda gjort 
ett urval bland orden i Jacobsen—Matras 
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ordbok med supplement och överfört de 
danska översättningarna till svenska. Vi-
dare har man hämtat nya ord från tidning-
ar, skönlitteratur, broschyrer mm. Färö-
ord sägs omfatta ca 18000 uppslagsord. 

Färöiska för alla 
Det kan kanske tyckas vara en överlopps-
gärning att ge ut en bantad version av 
Jacobsen—Matras för det fåtal svenskar 
som kan tänkas intressera sig för det färö-
iska språket. Och de som gör det lär inte 
hindras av danskan och har därför större 
nytta av en stor, mer fullständig ordbok. 
Författarna har förutsett denna invänd-
ning och påpekar i förordet att boken inte 
i första hand riktar sig till språkfolk utan 
till färöintresserade svenskar som vill läsa 
om fågelliv, hemslöjd, berättartraditioner 
etc. Men man har dessutom haft i åtanke 
alla dem som studerar svenska vid univer-
sitet runt om i världen och som kan tänkas 
vilja läsa färöiska men ej behärskar dans-
ka. Vidare har man tänkt på de svensk-
språkiga i Finland som har problem med 
att förstå danska. 

Färöord skall enligt författarnas målsätt-
ning vara en praktisk ordbok som vänder 
sig till dem som vill läsa färöiska men 
saknar grundläggande kunskaper i språ-
kets grammatik. Därför har man lagt in ett 
inledande grammatiskt avsnitt som i myc-
ket komprimerad form ger elementära 
upplysningar om färöisk ordböjning. Vi-
dare har man ansträngt sig att så enkelt 
som möjligt förklara den grammatiska ter-
minologin. Detta är visserligen en lovvärd 
ambition, men författarnas önskan att un-
danröja alla svårigheter kan medföra att 
den okunnige läsaren förirrar sig i osor-
terad information på grund av att all-
mänspråkliga påpekanden varvats med 
upplysningar om färöisk formlära. Det 
borde inte vara nödvändigt att i en språk-
lig översikt av denna typ gå in på allmänna 
resonemang om t.ex. adjektiv eller moda-
la hjälpverb som förberedelse till de 

knapphändiga uppgifterna om färöiska 
böjningar. 

För att ge den språkligt oskolade möjlig-
het att sätta sig in i det färöiska språksyste-
met jämför man så snart tillfälle ges med 
liknande förhållanden i svenskan. Så järn-
ställs t.ex. vissa färöiska substantiv och 
adjektiv där en vokal försvinner i pluralis, 
som lykil:lyklar (nyckel) med det liknande 
svenska cykel:cyklar. Nybörjaren blir allt-
så väl omhändertagen och leds via svens-
kan mjukt in i det färöiska språkets myste-
rier. Risken finns emellertid att framställ-
ningen blir pratig så att det ej klart fram-
går vad som är väsentligt. Det är ju ändå 
färöiskan som skall behandlas, inte svens-
kan! Författarna bör ändå lovordas för sin 
ambition att presentera för svensk publik 
inte bara en samling lösryckta färöiska ord 
utan en sammanfattning av det färöiska 
språket. 

En liten ordbok 
Färöord är en liten ordbok med begränsat 
utrymme. Därför har man sparat plats ge-
nom förkortningar och tecken av olika 
slag, vilka ofta får ersätta utskrivna böj-
ningsformer, t.ex. i "kava" (dyka; snöa) 
där lodstrecket anger att verbet böjs regel-
bundet, men böjningen måste nybörjaren 
själv leta upp i grammatikdelen. Nog hade 
det varit praktiskt med en hänvisning till 
den sida eller det moment där böjnings-
mönstret finns. 

Över huvud taget borde man nog ha slopat 
en del streck i uppslagsorden till förmån 
för utskrivna former, i synnerhet när ett 
streck ger bristfällig information om ett 
ords böjning. Detta gäller särskilt det pric-
kade lodstrecket som markerar att ett ord 
har ett inskott som kan försvinna helt eller 
delvis i vissa böjningsformer, t.ex. hos 
"bögvur" 	(bog), 	"kögv" 	(ko), 
"sjögvur" (sjö, hav) där genitiv singularis 
har så olika former som b6gs, kögvar, 

sj6var eller sjés. 
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När allt kommer omkring önskar nog den 
svenske läsaren att mycket av det som nu 
finns i inledningen i stället kunde ha fått 
plats i själva ordboken, där det snabbare 
och säkrare kan hittas och dit brukaren i 
första hand går. Det är nämligen ett väl-
känt (men för all del sorgligt) faktum att 
ordboksbrukaren sällan ger sig tid att läsa 
en inledning när han endast vill ha svar på 
vad ett ord betyder. Och ett parti på fem-
tio sidor blir förvisso väl tidskrävande 
även för den ambitiöse och vetgirige färö-
entusiasten. 

Urval för svenskar 
Det framhålls i inledningen till Färöord att 
bokens syfte är att vara en praktisk ord-
bok med utrymme först och främst för 
dagens och vardagens språk och att man 
på grund av platsbrist varit tvungen att 
stryka en stor del av de äldre, ofta litterära 
färöiska ord som förtecknas av Jacobsen—
Matras. Då är det icke desto mindre 
glädjande att finna att så mycket kommit 
med av det genuint färöiska stoff som en 
svensk knappast kan förstå vid översätt-
ning av ett uttryck ord för ord eller en 
sammansättning led för led. Vera til bjarga 
(eg. vara i fjällen) betyder t.ex. 'vara på 
fågeljakt i fjällen', detsamma som fara tu 
fugla (eg. fara til fåglarna), grindaregn 
(eg. grindvalsregn) 'våldsamt regn' (som 
börjar när en grindvaisfiock påträffats). 

Färöisk kultur och natur avspeglas sålunda 
i ordförrådet. Leggja beinini (eg. lägga be-
nen) betyder t.ex. 'dö'. Men hur har ut-
trycket uppkommit? Det framgår inte av 
Färöord att det egentligen används om va-
lama som vid jakt (grindadrdp) drivs upp 
på stranden för att dödas. 

Färöiskan är rik på karaktäriserande per-
sonord, ofta hämtade från det färöiska 
livet. Ordboken ger många exempel. Ar-
gapisa (eg. arg fågelunge) används om en 
retsam person och piJcuJur (eg. avgnagd, 
t.ex. om köttben) om en mycket mager 
människa. 

Det färöiska perspektivet framgår t.ex. av 
att danskask6gvur (eg. dansk sko) brukas 
om utländsk sko, dvs, vanlig sko till skill-
nad från den färöiska häJarskögvur 'hud-
sko', dvs. handsydd sko av kohud, och av 
att enskur dansur (eller ein gilskdansur; eg. 
engelsk dans) är termen för modern dans 
till skillnad från føroyskur  dansur 'färöisk 
dans', dvs. kedjedans till kväden. 

Urvalet av färöiska ord är alltså väl tillgo-
dosett. Vad brukaren av denna praktiska 
ordbok saknar är i stället orden i deras 
sammanhang, så att t.ex. kasus och prepo-
sitioner framgår. Nu finns visserligen i in-
ledningen en alfabetisk förteckning över 
prepositioner med exempel på olika fra-
ser. Dessa uttryck borde i stället ha kom-
mit i ordboksartikeln, t.ex. frd hdsum 
'hemifrån' under hds. 

Det är inte bara det traditionella språk-
stoffet som är påfallande och intressant i 
färöiskan utan också det nyordsmaterial 
som tillkommit under de senaste årtionde-
na för att ersätta främmande ord eller ska-
pa nya för ej tidigare kända begrepp. Fä-
röord har registrerat åtskilliga dagsaktuel-
la. Tyrla, bildat till tyril som är ett slags 
visp som snurras mellan händerna, är da-
gens ord för "helikopter". Men man har 
inte tagit med den internationella varian-
ten: helikoptari. Det är nämligen uppen-
bart att Färöords författare har haft en viss 
förkärlek för de nybildade orden och 
underlåtit att ta upp de ofta mer frekventa 
främmande, men inte som Jacobsen—Mat-
ras av puristiska skäl, utan sannolikt för 
att de är sådana ord som en svensk utan 
vidare förstår. Begripligheten för svenskar 
har nämligen också varit vägledande vid 
urvalet. Men detta förfarande ger dock en 
skev bild av hur det färöiska ordförrådet 
är sammansatt. Sålunda saknas t.ex. aktia 
och reklama; de inhemska motsvarigheter-
na finns med, partabrcev korrekt återgivet 
med "aktie", men 1sing för snävt med 
"daggryning; kungörelse, annons; lysning 
(till äktenskap); skildring", men alltså inte 
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också med "reklam". 1 det första fallet har 
i färöiskan bildats ett nytt ord genom 
sammansättning av partur 'del' och brcev 
'brev', och där finns ej någon konkurre-
rande äldre betydelse, men i det andra 
fallet har ett gammalt ord fått en ytterliga-
re betydelse vid sidan av äldre väletablera-
de, en ny betydelse som alltså inte upp-
märksammats. 

Även främmande ord som inte har några 
inhemska konkurrenter saknas i stor ut-
sträckning i Färöord, t.ex. kommuna, par-
kering, politikkari. Ett ord av utländsk 
härkomst tas däremot med när det genom 
anpassning till det färöiska språksystemet 
blivit mer eller mindre ogenomskinligt för 
en svensk, t.ex. parökkur 'peruk', pila-
grimmur 'pilgrim'. 

Eftersom Färöord skall vara en ordbok för 
svenskars behov är det utmärkt att man 
inte dragit sig för att ta upp relativt vanliga 
vardagsord av danskt ursprung, anpassade 
till färöiskan. Läsaren är tacksam för t.ex. 
penur 'vacker' (da. pen), pera 'glödlampa' 
(da. p're) och penalarhds 'pennfordral' 
(da. penalhus). 

Principen att inte ta upp ord som också 
finns i svenskan är ohållbar i fråga om 
främmande ord och förkastlig vad gäller 
inhemska. Man påstår nämligen att det 
inte finns någon anledning att förteckna 
högfrekventa ord som är gemensamma för 
färöiskan och svenskan och som principi-
ellt har samma höjning i bägge språken. 
Sålunda saknas t.ex. verbet gapa. Kanske 
har författarna allt för mycket tagit hänsyn 
till svenskars behov. En ordbok från färö-
iska borde väl i stort innehålla samma ord-
förråd oavsett vilket språk som är motta-
gare. 

Från färöiska och danska till 
svenska 
Förlagan till Färöord är alltså en färöisk-
dansk ordbok, och vid översättningsarbe-
tet har det i första hand gällt att överföra 

danskan till motsvarande svenska ord och 
uttryck. Då är det lätt hänt att danskan 
färgar av sig på svenskan: ordboken visar 
tyvärr upp många danismer. Adjektivet 
fittur har t.ex. om person översatts med 
"flink" efter danskans flink, men motsva-
ras på svenska närmast av "duktig, skick-
lig; bra, fin, snygg". Det färöiska uttryc-
ket bera i heim på danska bringe til verden, 
bör på svenska översättas med "sätta till 
världen, föda" (inte: bringa till världen). 
Och det färöiska verbet sigla som motsva-
rar danskans sejle i betydelsen 'åka båt, 
fara med båt' får med den svenska över-
sättningen "segla" för snävt omfång. Det 
har alltså varit svårt att hålla isär danskan 
och svenskan, i synnerhet när många ut-
tryck ligger mycket nära varandra. 

Å andra sidan har det tydligen varit fres-
tande att låta ett färöiskt uttryckssätt lysa 
igenom i den svenska översättningen i syf-
te att få fram likheter mellan de två språ-
ken och skillnader gentemot danskan. Fä-
röiskans fara d heysin (eg. fara på huvu-
det) med betydelsen 'gå i konkurs' (da. gå 
fallit) får också den vardagliga svenska va-
rianten "stå på huvudet", hasini hjä päpa 
blir "pappas hus", korrekt, men inte sam-
ma stilläge i svenskan; färöiskans påpi är 
normalordet och motsvarar "far" både i 
svenskan och danskan. Och det färöiska 
hjåkona (sammansatt av hjd 'hos' och 
kona 'kvinna') har fått den ålderdomliga 
översättningen "bihustru". 1 dag är ju det 
vanliga ordet "älskarinna" (da. elskerin-
de). 

Överraskande är att man övergett svens-
kan för engelskan vid översättningen av 
färöiskans friggja (eg. fria) med "make 
love". Nog kunde man väl ha letat fram 
ett svenskt uttryck! 

Färöiska - ett spännande språk 
i Norden 
Färöord är trots vissa lexikografiska bris-
ter och ett begränsat format ändå en riktig 
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guldgruva för den vetgirige person som vill 
ha hjälp med att läsa en färöisk text. Och 
den är samtidigt en bok som ger mersmak 
på färöiska. Kanske kan den locka ny-
börjaren att på allvar sätta sig in i det 
relativt komplicerade språket och kom-
plettera Färöord med en större ordbok 
som Jacobsen—Matras och en riktig gram-
matik (W. B. Lockwood, An Introduction 
to Modern Faroese). Då står hela den fär-
öiska litteraturen öppen, och det är en rik 
och förhållandevis omfångsrik litteratur, 
som fortlöpande utökas, dels med nya ori-
ginalverk, dels med översättningar från 
andra språk. Färöord är en bok som 

skrivits med stor entusiasm för ämnet och 
av verkligt intresse för färöisk kultur. Den 
är värdefull för alla dem som intresserar 
sig för språk och liv i Norden. Färöord 
visar inte endast att Jørgen-Frantz Jacob-
sens fråga "Er frerøsk et Sprog" måste 
besvaras med "ja", utan också att färö-
iskan är ett språk som borde uppmärksam-
mas mer. Det är inte så främmande för oss 
svenskar som kan tyckas vid allra första 
bekantskapen, men där finns förvisso olik-
heter och rent av exotiska drag som gör 
färöiskan till ett spännande språk i Nor-
den. 
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Skrifter till förmånspris 
Språkvårds läsare erbjuds att köpa ytterligare fyra av skrifter-

na i nämndens skriftserie till kraftigt reducerade förmånspri-

ser. Tidigare sådana erbjudanden finns i Språkvård 1/1976, 1/ 
1977, 1/1978, 1/1979, 3/1981, 1/1983 och 1/1984. 

Svensk ordbildning 
Så länge vårt språk har funnits har dess 
ordförråd utvidgats för att kunna fylla 
ständigt nya uttrycksbehov. Denna tillväxt 
av ordförrådet har skett och sker på två 
sätt, dels genom lån från skilda främman-
de språk, dels genom inhemsk nybildning 
av ord (och ibland genom kombination av 
lån och inhemsk nybildning). Lånorden är 
kanske de som oftast uppmärksammas i 
det växande ordförrådet, men vårt språks 
egna möjligheter till nyskapande av ord är 
minst lika viktiga. 

Hur den nutida svenska ordbildningen går 
till är ämnet för boken Svensk ordbildning 
(198 sidor, andra upplagan 1971) av pro-
fessor Ragnhild Söderbergh. Boken be-
handlar framför allt de två huvudslagen av 
svensk ordbildning, sammansättning och 
avledning, men den tar också upp andra 
typer av ordbildning, t.ex. kortord (spark 

av sparkstötting, motell av motorhotell 
etc.) och initialord (t.ex. mc, bh, JO, 

ÖB). - Förmånspriset är 10 kronor inklu-
sive moms. 

Språket i Göteborg 
1 språknämndens serie om svenskt riks-
språk i regionala skiftningar har hittills be-
handlats språket i Lund, språket i Härnö-
sand, språket i Kalmar och Göteborgs-
språket. Detta senare språk har t.o.m. äg-
nats två olika skrifter, dels Bertil Björseths 
sedan länge utgångna bok Göteborgssprå-
ket (1958), dels docent Bengt Holmbergs 
bok Språket i Göteborg (73 sidor, 1976). 
Den senare skriften tar upp göteborgs-
språkets ljudlära, formlära och ordbild- 

ning. Ett särskilt avsnitt ägnas det speciellt 
göteborgska ordförrådet. 1 boken ingår 
också 18 sidor där inspelade intervjuer 
med genuina göteborgare återges, både 
med fonetisk skrift (landsmålsalfabet) och 
med transkribering till gängse svenskt 
skriftspråk. - Förmånspriset är 10 kronor 
inklusive moms. 

Språk i Norden 1980 och 1981 
Nordiska språksekretariatets och de nor-
diska språknämndernas gemensamma års-
skrift Språk i Norden började utges 1970. 
Restupplagorna av volymerna för åren 
1970-1979 har tidigare realiserats, och vis-
sa av dem kan fortfarande fås från Sven-
ska språknämnden för 10 kronor per vo-
lym inklusive moms. Nu realiseras också 
årsskrifterna för 1980 och 1981 för samma 
pris. 

1 alla årgångar av Språk i Norden ingår 
korta redogörelser för nyare nordisk litte-
ratur av intresse i språkvårdssammanhang 
och förteckningar över nyare ordböcker 
och ordlistor, särskilt inom skilda fackom-
råden. 

Språk i Norden 1980 har som huvudämne 
skrivningen av främmande ord i språken i 
Norden. Detta ämne behandlas av Allan 
Karker (danskan), Anneli Räikkälä (fin-
skan), J6n Hilmar J6nsson (isländskan), 
Oddrun Grønvik  (norskan) samt Elias 
Wessén och Bertil Molde (svenskan). 

1 volymen finns också en viktig och omfat-
tande redogörelse för Språkvårdens kana-
ler av Catharina Gränbaum samt en prin-
cipiellt intressant uppsats av Esko Koivu-
salo med titeln Allmänspråk - vad är det? 
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Språk i Norden 1981 har som huvudtema 
flerspråkighet, språklagstiftning och 
språkutveckling i Norden. Detta tema be-
handlas i följande artiklar: 

Henrik Grön qvist, Språklagstiftningen i 
Finland 

Mikael Reuter, Den finländska språk-
lagstiftningen i praktiken 

Folke Woivalin, Språksituationen på 
Åland 

Allan Karker, Om tysk og dansk sprog i 
Sønderjylland 

Jåhan Hendrik W. Poulsen, Nogle ord 
om lovgivning på frøsk sprog 

Carl Chr. Olsen, Sproglovgivning og 
sprogudvikling i Grønland 

Kjell Venås, Høvet mellom bokmål og 
nynorsk 

Per A. Pettersson, Språklagstiftning i 
Sverige 

Paula Moisander, Språkanvändningen i 
Sverige ur sverigefinnarnas synpunkt 

Lars Dufholm, Nordisk språkkonven- 
tion 

Tidigare förmånserbj udanden 
Följande skrifter i nämndens skriftserie 
kan fortfarande köpas till de nedan nämn-
da reducerade priserna (utöver de ovan 
nämnda årgångarna av Språk i Norden): 

Tradition och förnyelse inom språket 
av Elias Wessén (andra tryckningen 
1963), pris 10 kronor. 
Språkvård, 19 uppsatser, utgiven till 
nämndens tioårsjubileium 1954, pris 
10 kronor. 

15. Svenskan i Finland av Olav Ahlbäck 

(andra upplagan 1971), pris 10 kro-
nor. 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra upplagan 1970), pris 10 kro-
nor. 
Språkriktighet och stil av Elias Wessén 
(andra upplagans tredje tryckning 
1970), pris 10 kronor. 

25. Språket i Härnösand av Torsten Buchi 
(andra tryckningen 1970), pris 10 kro-
nor. 

36. Nämnden för svensk språk vård 1944-
1969 av Nils Hänninger, pris 10 kro-
nor. 

40. Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 
1900-tal av Carl Ivar Ståhle (1970), 
pris 10 kronor. 

42. Svensk prosastil under 1700-talet av 
Rolf Hillman (1970), pris 10 kronor. 

51. Amerikasvenska av Nils Hasselmo 
(1974), pris 20 kronor. 

55. Svenska Akademiens ordlista under 
100 år av Ture .Johannisson och Gösta 
Mattsson (1974), pris 10 kronor. 

61. De nordiska språkens framtid, en kon-
ferensrapport redigerad av Bengt Sig-
urd (1977), pris 10 kronor. 
Sjukvårdsspråk av Per A. Pettersson 
(1978), pris 10 kronor. 
Språket i Kalmar av Bo Magnusson 
(1978), pris 10 kronor. 

Beställningar 
De här nämnda skrifterna kan köpas till 
de angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språknämnden. Om böcker-
na skall sändas per post tillkommer porto-
kostnader, för en bok 7:-, för två—tre böc-
ker 10:50 och för fyra—fem böcker 14:-. 
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