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Margareta 	Språkvården i framtidsperspektiv 
Westman 

1-lär återges det föredrag som hölls vid Svenska språknämn-
dens årsmöte den 21 oktober 1985 av den nya föreståndaren 
för nämndens sekretariat, tillika ny redaktör för Språkvård. 

Nuläget 
Språkvården måste värdera. Hur gör man 
det? Det kräver insikt om språkförhållan-
dena i samhället och det kräver en språk-
syn. 

Vår språksyn formas av och i det samhälle 
vi lever i, kanske med någon eftersläp-
ning. Det kulturella och sociala klimatet i 
dagens Sverige låter sig inte sä lätt beskri-
vas fullständigt och uttömmande, men jag 
vill skissera ett par motstridiga huvudten-
denser som omedelbart eller medelhart 
kan ha betydelse för vårt språk och vår syn 
på det. 

Den ena är det starka draget mot centrali-
sering som har tagit sig uttryck i förvalt-
ningens tillväxt, näringslivets koncen tra-
tion till framgångsrika branscher, suget 
mot en ekonomi som verkar losskopplad 
från nytta och arbete, experternas vidgade 
inflytanden på det ena området efter det 
andra, massmediernas större och större 
andel av människors tid och uppmärksam-
het, ja andliga liv, det sk. informations-
samhällets utbredning och till sist det stän-
digt kända och likformiga amerikanska 
kulturtrycket. 

Å andra sidan pågår samtidigt en sorts 
decentralisering, demokratisering eller 
kanske snarare omröring i vårt samhälle. 
Jag tänker på sådant som gröna vågen, 
vars toppar väl har ebbat ut, men som 
finns kvar som underliggande strömning, 
inte minst i miljörörelserna. Jag tänker på 
kvinnorörelser, nya icke-etablerade folk-
rörelser inom musik, religion etc., på lo-
kalradio, på strävandena att undersöka 
och hävda den egna bygdens kultur och 
historia, på "gräv-där-du-står", skrivstug- 

or och amatörförfattargrupper, teater-
grupper och inte minst det kulturliv som 
odlas av invandrare från olika håll. 

Alla de här skeendena har medfört att 
synen på svenska språket, på riksspråket 
och skriftspråket, har ändrats, framför allt 
så att de förr så kallade bildade klassernas 
gemensamma språkbruk och bestämda 
språksyn inte är fullt så självklara längre 
som ledstjärna för allt språkbruk på de 
offentliga arenorna. Man kan fråga sig vad 
vi har fått i stället och vad det är för 
krafter och krav som kan påverka 
språkvården. 

Krafter och krav 
En ofta omvittnad kraft är riksspråkets 
utbredning; det brukar sägas att det knap-
past finns folk i Sverige längre som inte vid 
sidan av sin dialekt behärskar en riks-
språksaktig spräkform att anväida till 
främlingar. Här har mycket spelat in: Den 
ökande organiseringen, som gör att fler 
måste komma i kontakt med institutioner 
av olika slag: myndigheter, banker, för-
säkringsbolag, jordbrukskassor, sjukkas-
sor. Näringslivets omstruktureringar, som 
inneburit stora folkomflyttningar. Sveriges 
radio och teve som ökat det riksomfattan-
de utbudet. Men mer än allt annat skolan, 
vars uppgift egentligen har varit att göra 
barnen delaktiga i den gemensamma 
svenskan, inte att utrota deras hemspråk 
och dialekter, även om det ofta nog har 
upplevts som ett skolans mål. Just nu är 
det också all modern teknik på väg in i 
hemmen och det nya informationssamhäl-
let som får en nivellerande effekt. Alla 
små hackers som sitter runt om i landet 
tillägnar sig de moderna datorspråken. 
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Kommersialismen och den internationella 
pop- och sportkulturen verkar också för 
ett likartat språkbruk över landet. 

Men det finns dessutom en folklig kraft 
som verkar för en fixering av ett enhetligt 
svenskt språkbruk. Jag tänker på alla dem 
som inte alls kan använda sina hemspråk i 
det svenska samhällslivet. Det gäller först 
våra gamla icke-svensktalande grupper: de 
finsktalande i Norrbotten och samerna. 
Och det gäller inte minst alla invandrare 
som ju måste tillägna sig ett visst mått av 
svenska för att kunna fungera i Sverige. 
För närvarande är var åttonde invånare 
antingen själv född i utlandet eller har 
åtminstone ena föräldern född utanför 
Sverige. 

Det är inte särskilt konstigt att krav på 
ordning och fixering av vad som är det 
rätta kommer just i situationer när folk 
ska lära sig språket systematiskt. - Det var 
liknande krav som framfördes för svens-
kans del under slutet av 1600-talet och 
första hälften av 1700-talet. En "ohyggelig 
ostadighet" (uttrycket från Sven Hof, 
Efterlämnade skrifter: 50) gjorde det svårt 
bl.a. för intresserade utlänningar att lära 
sig svenska. 

Även om det nu finns krafter som alla drar 
mot enhetlighet i språket, så är de inte 
säkert riktade mot samma enhetlighet. 
Den allra mest extrema åsikten är väl den, 
som man ändå ibland hör, nämligen att vii 
Sverige lika gärna kunde sluta upp med att 
trassla med svenskan, som folk ändå inte 
kan stava och inte läsa något vidare, och i 
stället övergå till engelska, "för det kan ju 
alla". Jag skyndar mig att säga att sådana 
åsikter inte brukar luftas bland dem som 
har ansvar inom svensk skola eller på an-
nat sätt arbetar inom svenskt kulturliv. 

Men det finns också krafter som styr åt 
andra håll i vårt samhälle. Man kan myc-
ket väl hävda att folk i allmänhet i Sverige 
knappast någon gång tidigare kan ha kom-
mit 1 kontakt med så stor språklig vana- 

tion inom svenskan som vi alla gör nutill-
dags. Det gäller olika former av variation. 

Rena dialekter möter man väl sällan annat 
än i de rent lokala kretsarna, och då bara 
var och en sin dialekt i sin krets. Men mig 
förefaller det som om dialektala inslag i 
skilda former av litteratur och konsttext 
har blivit vanligare i sådana texter som 
inte bara är avsedda för den egna trakten. 
Jag tänker på Sara Lidmans Jernbane-
epos, på Torgny Lindgren, på Birger Nor-
man som ju verkligen diktar på ångerman-
ländska och läses på andra håll, jag tänker 
på Stig Claesson, Slas, som skriver med ett 
omisskännligt stockholmstonfall för den 
som har öron till att höra, på Klas Öster-
gren, men jag tänker också på en visdikta-
re som Susanne Alfvengren som skriver 
och sjunger på gotländska. Det finns 
många fler; min poäng är att det inte i 
något fall är fråga om enkel bonn- eller 
stadsbusekomik! Man kan vidare märka 
tendenser till att folk faktiskt lägger märke 
till och talar om dialekter eller skilda 
språkvanor. Häromveckan blev det t.o.m. 
diskussion i tidningen Expressens spalt 
Barnombudsmannen. Den började med 
att två 14-åningar från Mora skrev: 
"Vi skulle vilja klaga på alla störiga stock-
holmare som kommer hit under somrarna 
och sportloven! Tror ni att ni är nåt? Ni 
kan ju inte ens säga 'ä' ordentligt!" (Expr. 
21/9 1985) 

De fick svar av en trettonåring från Tum-
ba: 
"Bara för att ni bor i Mora måste väl inte 
alla prata er s.k. dialekt. Alla ifrån Stock-
holm är inte så störiga som ni verkar tro. 
Ni säger att vi inte kan säga 'ä' ordentligt. 
Vi kan, men då har vi inte Stockholms-
dialekten kvar." (Expr. 2/10 1985) 

Så följde flera insändare, där tonen ofta 
var brysk men tanken gick ut på att var 
och en bör få ha sin dialekt. 

När det gäller kunskap om ord i vardags-
dialekten, tycks förhållandet vara omvänt 

4 



mot det annars vanliga, nämligen så att 
ungdomar ur lägre socialgrupper kan mer 
än ungdomar ur högre. Undersökningar 
som visar detta har gjorts i Göteborg av 
Lars-Gunnar Andersson (1979:204-206). 

Andra arter av svenska som man kan höra 
bl.a. i radio är svenska talad av folk med 
annat modersmål. Ett lysande exempel på 
det är Ana Martinez som raljerande över-
driver och utnyttjar svensk intonation med 
säregna effekter. 

En annan sorts variation som man möter i 
olika typer av skrivna texter har att göra 
med inflytande från talspråk, tror jag. Det 
är en sorts stilhrottens inbrytning i sam-
manhang där man tidigare mera brukade 
hålla sig till ett bestämt tonläge. Det är 
naturligtvis dumt att säga att stilbrott har 
blivit normalt, för då är det ju inte fråga 
om stilbrott längre, men jag menar att 
man nu mera obesvärat kan blanda ord 
från olika sfärer än man kunde tidigare. 
Jag tror att detta är ett folkligt kulturellt 
språkdrag, att blanda, att använda vad 
den norske författaren Kjartan Fløgstad 
efter Bachtin och Neruda kallat "oren 
stil" (vid en gästföreläsning på Stockholms 
universitet). Man möter det rätt ofta, t.ex. 
högteknologiska specialuttryck eller medi-
cinska eller juridiska termer i vanligt folks 
vardagsspråk, svåra amerikanska ord i 
spenabarns mun. Våra liv är nu en gång 
inte lika uppdelade som institutionerna i 
samhället. 

En helt annan sorts variation är den som 
är mycket tydlig i den offentliga debatten. 
Det är den som uppstår genom att snart 
sagt varje företeelse i vårt samhälle måste 
diskuteras på de berörda specialisternas 
villkor och med deras ord. Kan man inte 
det, får man inte vara med, eller så tas 
man åtminstone inte på allvar. Detta har 
att göra dels med arbetsuppdelningen, 
dels med att allt fler människor allt mer 
kommit att solidariserasig och identifiera 
sig med folk inom samma verksamhetsom- 

råde och kanske mindre med folk i trakten 
där man bor. Då är det i och för sig också 
naturligt att man uttrycker sig såsom de 
gör som man vill räkna sig till. Möjligen är 
detta drag tydligare bland (en del) män än 
bland kvinnor, som ju mera sällan får lov 
att ostört hänge sig åt kollegialt yrkesliv. 

De här olika krafterna som jag har försökt 
antyda en del av är alldeles uppenbart 
mycket disparata, och man kan fråga sig 
vad det hela har eller får för inverkan på 
den gemensamma svenskan och vad 
språkvården kan och bör göra. 

Den gemensamma svenskan 
Språkvårdens objekt är rimligen den ge-
mensamma svenskan, alltså skriftspråket 
och det talade riksspråk som hör samman 
med det. Det kan ju verka som en enkel 
uppgift: språkvården behöver bara ägna 
sig åt att bevara vårt skriftspråk som det är 
och stödja alla centralistiska krafter. 

Men vi måste också fråga oss varför vi vill 
ha ett gemensamt allmänspråk i Sverige, 
och om vi vill det, hur det i så fall ska se 
ut. 

Vid sidan av alla våra närspråk och hem-
språk behöver vi ett allmänt gemensamt 
skriftspråk som ger oss tillgång till samhäl-
let i stort, och genom tidningar, böcker 
och litteratur gör det möjligt för oss att 
delta i kulturliv och samhällsdebatt, som 
öppnar världen. Detta gemensamma språk 
bör ha en form som så många som möjligt 
kan tillägna sig. 1 och för sig kan man ju 
låta odla en ytterst intrikat skriftnorm, 
som bara enstaka få kan lära sig och där-
med vinna särställning och vördnad. Men 
den åsikten tror jag inte vinner anhängare 
i dagens Sverige. Utan det egentliga vär-
det i skriftspråket ligger i att så många som 
möjligt verkligen har del i det, kan läsa det 
och skriva det. 

Men hur ska det se ut? Lyckligtvis råder 
rätt stor enighet om vad som är ideal norm 
för de olika nivåerna av vårt skriftspråk. 
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Men språk består av system, i ständig rö-
relse, och en förändring på en nivå kan 
påverka strukturen på en annan nivå. Yt-
terst är inte heller språkets system slutna 
mot andra sociala system. Men hur sam-
hälisförändringar påverkar språket och 
språkbruket är inte alls klart. Det kan vara 
frestande att göra en direkt koppling t.ex. 
mellan en demokratisk folksyn och en 
formförändring i skriftspråket som att in-
föra dom för skriftens de och dem. Lik-
nande resonemang låg under nystavarnas 
försök före sekelskiftet att i folkets namn 
stava mer "judenlit" som Noreenlärjung-
en Ture Nerman gjorde, Försöket slog 
inte an: reformen 1906 blev mycket mild-
are (jfr Ståhle 1970). 

1 sådana här frågor blir språknämnder och 
språkvårdare inte sällan beskyllda för kon-
servatism och traditionalism, och det med 
rätta. För det finns en hake som gör att 
viss tröghet är av godo. 1 Sverige kan ju de 
allra flesta läsa rätt bra och många, många 
kan skriva någorlunda. Om då normerna 
för och bruket i skrift förändras snabbt, 
kan folk bli vilsna, tappa fotfästet. Det 
hela kan jämföras med vad som händer 
när man kalhugger skogar som folk har 
känt och gått i hela sitt liv eller när man 
river stadskärnor så ingen känner igen sig. 

Därför bör språkvården vara trögrörlig 
när det gäller att sanktionera förändringar 
i den ideala normen. 

Men eftersom vi vill ha en gemensam 
svenska som är så rik, uttrycksfull och 
användbar för alla skiften som möjligt, 
måste vi samtidigt godta avvikelser från 
denna norm, i bruket alltså. Även om vi 
har rätt stor enighet om hur svenskan sk'i 
stavas och böjas i skrift - det är mest nya 
inlån som man behöver fixera - så finns 
det punkter där bruket håller på att glida 
eller står och väger. Det är helt klart att 
det är på sådana punkter som folk kan ha 
ärligt olika uppfattning om hur långt en 
pågående förändring har framskridit. En 

sådan punkt nu är förhållandet mellan 
skall och ska. 

För att vi rätt ska kunna värdera tendenser 
till förändringar i svenskarnas svenska - 
och inte bara fastna i en godtyckligt fix-
erad uppfattning om det enda rätta - be-
höver vi i språkvården stöda oss på forsk-
ning i den samtida svenskan. Vi behöver 
veta mer om villkoren för de förändringar 
som tycks vara på färde: engelskans ökan-
de inflytande (lite vet vi genom Magnus 
Ljungs undersökningar, men mycket mer 
behövs): om invandrarnas eventuella på-
verkan på svenskan som ju faktiskt funge-
rar som enda gemensamma språk för folk 
från helt skilda kulturer; om svenskarnas 
egen uppfattning om sitt skriftspråk. 

Det är vårt ena behov: det andra är be-
hovet av kontakt med olika sidor av det 
svenska samhällslivet, både med etablera-
de institutioner och med människor från 
olika håll. Och i det här sammanhanget är 
skolan mycket viktig. Det är i skolan som 
människors uppfattning om vad som går 
an i skriftspråk och riksspråk grundläggs. 
Det får vi aldrig glömma. Språkvardens 
uppgift är att föra och hålla liv i diskussio-
ner om språket och vara en kanal mellan 
olika uppfattningar och krafter. 

Aven om jag nu har sagt att språkvirden 
gärna kan vara trögrörlig, vill jag ändå 
framhålla en fara som hotar vara möjlig-
heter att odla och använda ett gemensamt 
skriftspråk, en fara som vi aktivt bör mot-
arbeta. 

Under senare decennier har det svenska 
skriftspråket blivit vardagligare i tonen: 
själva stilläget i saklig prosa har i vissa 
avseenden närmat sig samtalsspråket. Vi 
alla möter och använder själva vändningar 
och former som knappast förekom på fyr-
tio- och femtiotalen i sakligt skriftspråk. 
Det är troligen delvis en följd av att allt 
fler behärskar ett riksspråksliknande tal-
språk - att de flesta har någon talspråks-
form som inte i allt skiljer sig från skrift- 
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språket - och detta kan väl både radio och 
teve och de stora folkomflyttningarna ha 
bidragit till. Så långt är det inget fel på 
skriftspråket. Tvärtom. 

Men det finns också en annan tendens som 
hänger ihop just med uppdelningen och 
specialiseringen i arbetslivet och samhälls-
debatten. 

1 en hel del nutida sakprosa kan man mär-
ka hur orden blir allt längre, medan me-
ningarna blir allt kortare, dvs, består av 
färre ord. Det betyder att man mindre 
utnyttjar olika syntaktiska möjligheter för 
att modulera det man vill säga. 1 stället 
stoppas informationen in i långa substan-
tivfraser och långa sammansatta ord, gär-
na av specialordskaraktär. Språket blir 
mer flackt informerande än nyanserat re-
sonerande. Färdigpackade bitar kopplas 
till varann på enahanda sätt. Språket blir 
mer syntetiskt än analytiskt. Och i detta 
ligger faran. (Tendensen visas och diskute-
ras i Westman 1985.) 

Den här utvecklingen bör värderas mot 
förhållandet mellan talspråk och skrift-
språk. Man brukar framhålla de skilda 
villkoren för situationsbundet tal och 
självbärande skrivna texter, t.ex. skillnad-
en i planering. Det har också gjorts 
jämförelser av syntaxen i samtalsspråk och 
i olika former av skriftspråk. Men alltihop 
har gjorts utifrån föreställningar om 
skriftspråkets rätta syntax. Det har med-
fört att talspråkssyntaxen så att säga har 
uppfattats som karakteriserad av de och 
de avvikelserna från den ideala skrift-
språkssyntaxen. Rent sakligt är detta inte 
något fel, men i själva förfarandet ligger 
fröet till en dold värdering som kan befar-
as växa till sig i följande led. 

Onödiga skillnader mellan skrift 
och tal? 
För att odla upp ett gott skriftspråk som 
går att lära ut, har man behövt bestämma 
syntaxen för detta; man har strävat efter 

att få den beskrivhar och ordnad. 1 Svensk 
Språklära från 1836 säger Svenska Akade-
mien i förordet att utgivandet visserligen 
har blivit fördröjt men att uppskovet har 
haft det goda med sig att akademin därige-
nom "i vissa frågor kunnat afvakta brukets 
närmande till öfverensstämmelse, i stället 
för att sjelfmyndigt fastställa reglor, dem 
ett utbildadt språk föga låter pålägga sig". 
Så citerar man med gillande sin egen av-
handling från 1801: "reglor böra vara all-
männa slutföljder af samlade anmärkning-
ar och af en noga kännedom af språklyn-
net". 1 avseende på syntaxen säger man 
vidare att man har tvekat om den borde 
avhandlas enligt läran om satsen och dess 
utbildningar eller enligt ordens indelning i 
Partes Orationis, dvs. ordklasser. Den för-
sta metoden är mer systematisk, men man 
har valt den andra "för dess större enkel-
het och likställighet med latinska språklä-
ran". 

Vad menas då med språklynne? Jag tolkar 
det som ett begrepp som omfattar både 
bruket och uppfattningar om normen. Det 
kan jämföras med Sven Hofs formulering 
om den grammatiska republiken som är så 
fri "att den ej kan bringas till att lyda 
andra förordningar, än dem, som genom 
wanan och bruket, samt öfwertygelse om 
hvad rätt är, stadgas och kundgiöras" 
(Efterlämn. skrifter: 2). Denna övertygel-
se, som är en viktig del av språklynnet, 
den utvecklar vi inte fullt lika omedvetet 
och intuitivt som vi tillägnar oss själva 
språkbruket, utan den inplantas bland an-
nat genom skolan, i synnerhet när det gäl-
ler skriftspråket. 

Det finns en hel del drag i syntaxen där 
bruket i tal och uppfattningen om det rätta 
i skrift går i sär. Vissa av de fallen kan 
bottna i att man har velat ha en beskrivbar 
syntax: "alla ord ska kunna hänföras till 
bestämda ordklasser och användas enligt 
reglerna för dem" och en ordnad syntax: 
"svenska satser byggs upp på bestämda 
sätt med urskiljbara satsdelar i rätt följd" 
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Med de kraven har talspråket i vissa av-
seenden uppfattats som ogrammatiskt el-
ler åtminstone oordnat och rörigt. 

Kanske var det lättare att skilja normerna 
för skriftspråk från talspråksreglerna när 
klyftan mellan språkarterna var tydligare 
än den är nu, även om det krävde stor 
inlärningsmöda. Mycken skolundervisning 
har gått ut på att rensa barnens skriftliga 
alster från talspråksdrag som ansetts vul-
gära och obildade. 

Det är helt klart att villkoren för de båda 
språkarterna är olika och att man måste 
ordna sin syntax mer i skrift. Men i vissa 
fall tycks det som om man borde vända på 
talet om talspråkets enkla, vulgära gram-
matik och försöka inse att det finns tal-
språksdrag som i själva verket kan antyda 
så komplicerade regler att man inte har 
lyckats beskriva dem för medvetet 
skriftspråk och därför har känt sig tvungen 
att förenkla dem. Det jag här avser är vad 
Ulf Teleman i en diskussion om talspråks-
och skriftspråksgrammatik har kallat 
"konventionella 	normskillnader" 
(1983:11). 

Jag vill ge några exempel på sådant som 
länge har ansetts felaktigt i skrift men som 
förefaller antyda en subtilare grammatik i 
tal än man har klarat att beskriva för ett 
allmänt skriftspråk. För skrift krävs ju 
större medvetenhet om normerna för att 
man ska kunna hålla konstruktionerna 1 

huvudet medan man skriver dem. De ex-
empel jag vill ta fram är sådant som då och 
då dyker upp även i skrift men i skiftande 
grad betraktas som fel, vilket är beklagligt 
om vi vill värna om de syntaktiska möjlig-
heterna att nyansera. 

Det första fallet är satsfläta. Den före-
kommer i mer eller mindre avancerade 
typer. De lindrigaste brukar normalt ac-
cepteras i de flesta fall. Men en avancerad 
typ som den följande anges av Åkermalm 
som "väsentligen talspråklig" (1979:161) 
och Thorell hänför den till "ledig stil" 

(1973:881). Mitt exempel är hämtat ur en 
vetenskaplig uppsats: 

En idé, som jag inte vet om den går att 
genomföra i praktiken, är att i ett syno-
nymlexikon även ha med resultatet av 
Osgood-test som gjorts med större un-
derlag och med fler kategorier försöks-
personer än mitt. 

Satsfläta uppstår när regler för informa-
tionsstruktur och för syntax inte stämmer 
helt överens. Resultatet kan som här bli 
en klar och tydlig mening vars enda "fel" 
är att den är svår att göra satslösning på. 
(Lindberg kallar ett sådant som som inte 
utgör någon riktig satsdel för "satsfläte-
bärande", 1980:213.) 

Det andra fallet är tempusblandning. 
Självfallet kan en skribent helt enkelt 
glömma vilket tempus han skriver i, men 
vissa blandningar förefaller ha andra or-
saker. Muntliga berättare tycks kunna ut-
nyttja tempusväxling för att förskjuta nu-
punkten i berättelsen. En skenbart oord-
nad tempusbiandning kan vid närmare 
analys antyda ett nyanserat växelspel mel-
lan tidsplan och aspekter. Ett exempel ur 
en skoluppsats: 

1 sommar har jag jobbat fyra långa vec-
kor på Bottnaryds torvmosse. Första da-
gen börjar jag med att komma för sent 
bara för att jag inte hittade dit. När jag 
står klar och redo ute på mossen får jag 
syn på det jättelånga fältet som jag skul-
le vända. Det var så hemskt så jag trod-
de jag skulle svimma. Det tog nästan 
hela två veckor att få det jättelånga fält-
et vänt. 

1 den här texten skulle varken genomfört 
presens eller genomfört preteritum ha 
kunnat hålla fram det hemska ögonblicket 
lika tydligt i berättelsen. Ytterligare ett 
exempel (ur Hultman-Westman:244): 

Familjen, i dess nuvarande form, skall 
tydligen upphöra om Backberger med 
följe finge råda. 

Om man i det här exemplet ersatte skall 



med skulle bleve innebörden mer irreal; 
ersattes finge med får skulle innebörden 
bli den hos ett påstående om ett objektivt 
villkor. Skribenten har fått fram en nyans 
genom kombinationen av tempus och mo-
dus. 

Det tredje fallet är det dubbla supinum. 
Det är ett gammalt drag i svenska dialek-
ter: Han hade kunnat kommit. Columbus 
kallade konstruktionen för en "svecisism" 
i En svensk ordeskötsel 1678 (Ljunggren 
1934:20), men den förekommer också 1 
danska och norska. Varningarna mot den 
började 1769 hos Sahlstedt (Ljunggren 
1934:20) och den anses fortfarande som 
klart felaktig. 1 en undersökning jag gjor-
de där drygt 200 personer fick rätta en 
liten text med stavfel, formfel etc. ådrog 
sig just en konstruktion med dubbelt supi-
num fler rättelser än något annat drag 
(Westman 1983:243), alltså fler än vanliga 
stavfel. 

Ragnar Ljunggren som undersökt det 
dubbla supinum framhåller att det hos folk 
med dialektalt tal växlar med supinum + 
infinitiv "utan att detta sista kan betraktas 
som en följd av inverkan från skriftspråk 
eller 'rikstalspråk' " (1934:35). Konstruk-
tionens långa liv i åtskilliga svenska dia-
lekter tyder på att den fyller eller kan fylla 
något slags funktion som i så fall bör ha 
med aspekt att göra. Ett litet prov med 
tidsadverb efter Erik Anderssons modell 
(1977:45-53) kanske kan visa något: jag 
hade kunnat göra det i åtminstone två tim-
mar kan skilja sig i nyans från jag hade 
kunnat gjort det på två timmar. Jag vill 
ingalunda hävda att skillnaderna skulle 
vara lika tydliga som för vissa andra as-
pektmarkörer, men det förefaller egen-
domligt att variationen mellan konstruk-
tionerna aldrig skulle ha någon som helst 
funktion i talspråket. Fast dubbelt supi-
num används så ofta i tal, tål språklynnet 
inte att se det i skrift. 

Det fjärde fallet är ordföljden i vissa bi- 

satser. 1 att-satser i talspråk förekommer 
dels huvudsatsordföljd, dels bisatsordföljd 
(se t.ex. Teleman 1967: 165). Lars-Gunnar 
Andersson har analyserat skillnaderna och 
menar att de i själva verket återger en 
betydelseskillnad. När en att-sats har 
huvudsatsordföljd uttrycker den ett påstå-
ende, inte bara ett förhållande som är 
möjligt eller taget för givet; innehållet i 
satsen hävdas av talaren (Andersson 
1974:19). Efter vissa styrande verb måste 
satsen ha bisatsordföljd: Samtidigt får vi se 
till att mediet inte säljs (ex. från Press 76, 
Språkdata). Den satsen skulle inte kunnat 
ha huvudsatsordföljd. Det går däremot i 
andra fall: Det viktiga är att det finns alltid 
något man själv kan göra (ex. från Press 
76). Här skulle det ha gått lika bra med 
bisatsordföljd också: ... att det alltid 
finns... Skillnaden ligger i talarens håll-
ning till innehållet i att-satsen; med huvud-
satsordföljd påstår han rent ut det som 
sägs. Kan vi inte tillåta sådan nyansering i 
skrift också? 

Mitt femte fall är konstruktioner med 
asymmetisk samordning av attribut, i syn-
nerhet relativsats. Konstruktionen finns 
också i danska och har undersökts av Poul 
Lindegård Hjorth. 1 formuleringar som en 
bok med originella synpunkter och som 
förtjänar att bli läst kan ett insatt och hind-
ra felläsning. 1 andra fall kan ett insatt och 
eller men ge eftertryck åt en bestämning 
som annars bara skulle vara parentetisk. 
En skillnad råder t.ex. mellan en vacker 
flicka som inte är någon mannekäng och en 
vacker flicka men som inte är någon 
mannekäng.1 det senare fallet blir förhål-
landet mellan attributen tydligare (Linde-
gård Hjorth 1975:109). Trots att den ger 
nyanseringsmöjligheter varnar Åkermalm 
för konstruktionen (1979:181). Det vore 
bättre om vi lärde oss att utnyttja den. 

Mitt sjätte fall är talspråkskonjunktioner-
na fast, för och så, som alla kan inleda 
satser med huvudsatsordföljd eller med bi-
satsordföljd i tal, utan större problem. 
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Men i skrift har vi velat ha mer ordning 
och fasta regler. Svensk handordbok anger 
vard(agligt) för alla tre, men där skiljs inte 
tydligt mellan användning som underord-
nande och som samordnande konjunktion 
utom förför. Skriftens regler är i detta fall 
en sorts uppdelning som man inte gör i tal; 
man kan misstänka att reglerna för talet 
inte är slarvigare utan snarare mer subtila. 
Det språklynnet tycks ha svårast för är 
underordnat kausalt för i skrift. 

Mitt sista exempel gäller det gamla kämp-
ande paret före och innan. Detta tycks 
vara ett av de mest slitstarka och omtyckta 
stridsäpplena under lång tid. 1 tal används 
båda som preposition och som tids-
konjunktion. Men skriften kräver ordning 
bland ordklasserna. Akademiens språk-
lära 1836 anger bara innan som konj.; före 

finns inte med bland vare sig prep. eller 
konj. Brate 1898 och Sundén (17 uppl.) 
1907 anger före som prep. och innan som 
konj. Cederschiöld har samma uppgift i 
God och dålig svenska (2 uppl. 1928) och 
ger dessutom några varnande exempel på 
omvänd användning (1928:141). Svenska 
Akademiens ordbok säger om före som 
konj. "yard, föga br." och ger exempel 
från Linné och Bremer (artikeln tryckt 15/ 
11927). Om innan som prep. säger SAOB 
"num.bl.ngt.vard." och ger exemplet 
"skulle trakteras innan avfärden till kyr-
kan" (artikeln tryckt 19/5 1933). 

Den hos många innötta ordningsregeln är 
nog svår att utrota. Men man kan undra 
om det inte finns en betydelseskillnad som 
skulle gå ut på att innan huvudsakligen 
gäller tidsordning, medan före är mer neu-
tralt med avseende på i vilken dimension 
ordningen föreligger. Detta är dock bara 
en gissning. Det borde ändå inte vara nöd-
vändigt att försöka upprätthålla den kan-
ske rätt artificiella regeln om skillnaden 
mellan före och innan. 

Avsikten med att hålla fram dessa exem-
pel - det finns fler - är att poängtera den 

naturliga grammatikens möjligheter. Om 
vii fortsättningen ska kunna hålla ett all-
mänt skriftspråk verkligen gemensamt och 
levande, så gäller det att omhulda de drag 
i språket som är gemensamma och gör det 
möjligt att uttryckta sig nyanserat. Det 
förefaller helt klart att syntaxen är till 
mycket stor del just gemensam, även om 
det finns särdrag som norrlänningarnas 
oböjda predikativ etc. Poängen med ett 
skriftspråk är ju att det delas av så många 
som möjligt och att man ska kunna använ-
da det för resonemang om vadhelst man 
finner värt att diskutera. Det är därför 
som våra syntaktiska möjligheter är så vik-
tiga. Mot ett skriftspråk där man utnyttjar 
våra språkliga tillgångar står, som jag ser 
det, den nya sakprosestilen som karakteri-
seras av en mängd abstrakta substantiv, 
som ofta är utbyggda med prepositionsfra-
ser och som kopplas till varandra med 
innehållstomma funktionsverb. 

1 sammanhanget vill jag erkänna att jag 
olyckligtvis kan ha bidragit till att under-
blåsa i stället för att motarbeta den här 
tendensen. Resultaten från undersökning-
en Gymnasistsvenska i projektet Skriv-
syntax (Hultman-Westman 1977) ledde till 
att användarna bl.a. drog slutsatsen att 
gymnasieeleverna för att få bättre betyg 
mera borde ägna sig åt att koncentrera sitt 
språk till informationsrika substantiv än åt 
att skriva vardagliga bisatser - för att ut-
trycka det hela kort. 

Detta kan vara en helt felaktig väg. 

Jag lutar mer och mer åt att det för de 
flesta svenska ungdomar vore bättre om 
de utnyttjade sin talspråksgrammatik och 
lärde sig att anpassa den till skriftspråk än 
att snegla på ett informationsspråk, fullt 
av fina ord. Det är ju faktiskt så att under-
sökningar har visat att vi i tal normalt 
använder fler bisatser än man nuförtiden 
gör i de flesta former av skriven sakprosa, 
fast i tal är bisatserna korta och enkla, om 
än inte sällan inskjutna. Jag tycker alltså 

10 



att Olof Lagercrantz eller Sven Lindqvists 
prosa är ett bättre stilideal för skolans trä-
ning och för oss andra än stilen i en nor-
mal ekonomisk, sociologisk eller teknisk 
rapport. 

Därför vore det olyckligt om språkvården 
skulle ägna sig åt att jaga talspråks-
konjunktioner som koncessivt även fast 

(belagt sedan 1950-talet), kausalt för eller 
temporalt före i stället för att inrikta sig 
mot sådant generellt abstrakt språkbruk, 
där kontakten med konkret verklighet gär-
na går förlorad och ersätts av tom psitta-
cism (papegojeri). Uttrycket är lånat från 
den franske prästen Jean Paillard. som un-
der sina 35 år i Sverige och Finland också 
har lagt märke till att vokabulären blir allt 
tyngre - syntaxen allt enklare, i skrift 
(Paillard 1976). 

Det finns alltså risk att vårt någorlunda 
gemensamma språk helt sätts ur spel om 
man i varje läge måste använda de fina 
abstrakta specialorden och tillägna sig det 
Göran Hägg kallar ytspråket (1980:40). 
Antingen det, eller också bubbla ur sig 
något slags intimiserat reklamspråk, som 
klappar och kryper upp i knät, men inte 
egentligen säger något, bara antyder. 

Att behärska allmänna grammatiska reg-
ler för skriftspråk är mycket viktigare för 
var och en än att känna till en hel del ord 
från en oöverskådlig mängd särspråk. För 
om samhällsdebatt på vartenda område 
huvudsakligen förs genom att deltagarna 
använder speciella och hemligt laddade 
ord, då riskerar klyftan mellan vanligt liv 
och skötseln av de gemensamma angelä-
genheterna att vidgas. "Det där begriper 
inte du" blir det verkliga budskapet till 
den sparv som försöker delta. Det är vik-
tigt att folk tror att man kan använda ett 
normalt språk för att uttrycka sina tankar 
och sina erfarenheter, även när man me-
nar allvar. 

Orden 
Det här kanske låter som om jag vore 
emot ord. Det är jag inte. Ordförrådet 
eller ordförråden utgör den stora rörliga 
delen av språkets system av system. Dels 
har vi en gemensam kärna av ord som 
praktiskt taget alla svensktalande be-
härskar, dels har vi många, många ord 
som de flesta kan en hel del av och dels 
har vi mängder av vokabulärer på special-
områden, som skiftar, växer och förändras 
i helt olika takt. 

Det här är inga slutna system och det sker 
hela tiden utbyten mellan kärnan och oli-
ka skikt och sektorer i periferin. Data-
språk t.ex. ger upphov till nya bildspråk 
på helt andra områden; folk säger "han 
har loggat ut" i stället för "han har dött'S. 
Hela tiden lånas dessutom in ord i svens-
kan, framför allt från amerikansk engels-
ka. Det säger sig självt att allt detta kräver 
ständigt ordboksarbete på olika nivåer. 
Sådant bedrivs också av Svenska Aka-
demiens ordboksredaktion, av Tekniska 
nomenklaturcentralen, av Språkdata i 
Göteborg, och dem alla samarbetar Sven-
ska språknämnden med. 

Språknämnden själv har också dragit sitt 
strå till stacken - främst tack vare Bertil 
Moldes stora lexikografiska kunnande - 
och det arbetet ska fortsätta. 1 vår kom-
mer ordboken över nyord i svenskan, från 
40—tal till 80—tal ut, den är på sättning nu. 
Vi räknar också med att se över Svensk 
handordbok, som verkligen är viktig där 
på gränsen mellan syntax och rent lexikon. 
Aven arbetet med en uttalsordbok ska 
fullföljas. 

Men hur ska vi ställa oss till all engelska? 
Det gäller ju inflytande på mycket skilda 
nivåer, från högt specialiserade expert-
områden som ekonomi, data, teknik av 
olika slag, medicin till i och för sig speciali-
serad men samtidigt vardaglig ungdoms-
kultur, musik och sport. 
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Svenskans anseende 
Det man skulle önska är att svenskans 
anseende höjdes, så att folk mer än nu 
vågade utnyttja dess möjligheter och ska-
pa nya ord när det behövs. Det förekom-
mer ju, ibland som översättning av främ-
mande begrepp, ibland som fria nyskapel-
ser. Ett exempel är ordet solnedgångsför-

ordning som gjordes i civildepartementet 
hösten 1984. Själva uttrycket är översatt 
från amerikanska sunset legislation, men i 
USA används det bara om tidsbegränsad 
lagstiftning. 1 Sverige innebär det något 
nytt, nämligen att regeringen utfärdar en 
förordning om att samtliga bestämmelser 
på en myndighets område ska upphöra att 
gälla vid en viss tidpunkt, såvida inte myn-
digheten fattar nya beslut om dem. Tanken 
var naturligtvis att myndigheterna skulle 
tvingas se över sina regelsamlingar. (Detta 
enligt uppgift från rättschefen Lennart 
Aspegren, civildepartementet.) 

Men svenskan sitter trångt ibland. 1 våras 
diskuterade riksdagen om den skulle god-
känna 1980 års fördrag om internationell 
järnvägstrafik (COTIF). 1 lagförslaget in-
förlivades de delar av COTIF som inne-
håller materiella bestämmelser. Det inne-
bar att fransk text blev gällande lag i Sveri-
ge, visserligen åtföljd av en svensk över-
sättning, som dock inte uttrycker gällande 
rätt utan bara ska vara ett hjälpmedel. 
Riksdagen tog beslutet trots protester 
(Riksdagen 1984/85. Snabbprotokoll. Nr 
96.). Det anser jag att folk bör känna till. 

Språkvårdens viktigaste uppgift i framti-
den blir att föra och hålla liv i diskussio-
nerna om språket, att stärka språkbrukar-
na i användandet av svenskan och deras 
glädje i språket. Om svenskan är fantas-
tisk, vet jag inte, men jag menar att vi så 
gott vi kan bör bidra till att visa hur rik, 
precis och rolig den kan vara, att det är ett 
bra språk vi har, om vi bara tar vara på 
dess möjligheter. 
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Språkvård 1986 
Tidskriften Språkvård kommer att utges 

med fyra nummer också under 1986 
(tjugoandra årgången). Det billigaste sät-

tet att få tidskriften är att betala prenume-

rationspriset 40 kronor (inkl. moms) di-

rekt till Svenska språknämnden, Lundaga-

tan 42, uppg. 5, 11727 Stockholm (postgi-

ro 197475-7, bankgiro 376-7258). Pre-

numerationsavgiften för 1986 bör helst 

vara inbetald före utgången av februari 

1986. 

De tjugoen tidigare årgångarna kan fortfa- 

rande fås från Svenska språknämnden; 

dock är nummer 1 för 1966 slutsålt. För 

årgångarna 1965 och 1967-1975 är priset 

per årgång 15:-. För 1966 (nr 2, 3 och 4) är 

priset 11:25. För 1976-1979 är priset 20:-
per årgång, för 1980-1982 är det 27:50 per 

årgång och för 1983-1985 är det 35:- per 

årgång. 1 viss utsträckning kan även ensta-

ka nummer av tidigare årgångar köpas di-

rekt från nämnden; priset är då 8:50 per 

exemplar för årgångarna 1965-1982 och 
12:- för årgångarna 1983-1986 (allt inkl. 

moms). 
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Under rubriken Svenskarnas språk hölls ett antal föreläsning-

ar vid Stockholms universitet under humanistveckan i mars 

1985. Denna artikel återgår på ett sådant föredrag. Den nya 

situationen med många språk i Sverige diskuteras av Kenneth 

Hyltenstam, docent i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 
universitet. 

Inledning 
Sverige framhålls ofta som ett enhetligt, ja 
kanske tom. likriktat samhälle. Det an-
ses finnas en tendens till samling omkring 
medelvägarna, människorna undviker 
konflikter genom att endast ge uttryck för 
allmänt omfattade rätta åsikter, det som 
gäller de flesta är riktigt, den svenska mo-
dellen, landet lagom. Det är inte svårt att 
finna exempel på homogenitet i det sven-
ska samhället, från den befolkningsmäss-
iga sammansättningen över kultur-
karakteriserande beteendenormer till de 
sociala och administrativa institutioner 
som vuxit fram under århundradena: stat-
liga och regionala förvaltningsorgan, ver-
ken, fackföreningar och intresseförening-
ar, skolorna och utbildningsväsendet i 
stort osv. Ett påtagligt exempel på likrikt-
ning är senare tids utveckling mot allt mer 
enhetliga administrativa former för skilda 
verksamheter. På högskoleutbildningens 
område är detta mycket tydligt. 

Men det finns också exempel på en ut-
veckling i motsatt riktning. Ett sådant är 
den kyrkans enhetlighet under tidigare år-
hundraden som successivt ersatts av en 
mångfald trosriktningar, och för att nu an-
knyta till kvällens tema, kan vi också peka 
på ett exempel från språkets område, där 
vi tycks vara inne i en utveckling mot stör-
re tolerans för språklig variation - samti-
digt som variationens bredd, åtminstone 
den dialektala variationens, minskar! 

Tesen om det enhetliga och likriktade 
svenska samhället kan också generellt 

ifrågasättas. Som etnologen Gunnar Als-
mark (1984) påpekar i en nyanserande dis-
kussion av svensk kultur just under rubri-
ken "Landet lagom", så är det som fram-
hålls i beskrivningar beroende av vilken 
generalitetsnivå som har valts. Från ett 
mikroperspektiv är det lika lätt att peka på 
variationsrikedom och mångfald, vilket 
Alsmarks rikliga exemplifiering bekräftar. 
Det torde dock vara svårt att komma ifrån 
likriktningsdraget vid en karakteristik av 
det svenska samhället på makronivå. 

Det är intressant att betrakta invandringen 
till Sverige och vår aktuella invandrar- och 
minoritetspolitik mot bakgrund av detta 
homogenitetsdrag. Invandringen har inne-
burit en påtaglig förändring i den befolk-
ningsmässiga sammansättningen. Den et-
niska variationen i dagens samhälle är allt-
mer framträdande; vi har helt enkelt 
tvingats lägga märke till den. Och detta 
tycks i sin tur ha hjälpt oss att "upptäcka" 
och efter hand långsamt räkna med våra 
inhemska etniska minoriteter, särskilt sa-
merna och tornedaisfinnarna, i samman-
hang där alla medborgares lika möjlig-
heter och kulturella valfrihet diskuteras. 
Vår aktuella invandrar- och minoritets-
politik syftar till jämlikhet mellan olika 
befolkningsgrupper, kulturell valfrihet och 
ömsesidig samverkan. Förverkligandet av 
dessa mål bygger emellertid på existensen 
av ett nytt slags mångkulturellt samhälle 
och innebär således en djupgående om-
vandling av vårt samhälle på väsentliga 
punkter. 
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Mot bakgrund av den förändring i den 
svenska befolkningssammansättning, som 
alltså har skett under de senaste årtionde-
na, är det rimligt att problematisera be-
greppet Svenskarnas språk något. Den 
omedelbara tolkningen är givetvis att 
språket som det talas om, det är svenskan, 
och att svenskarna, ja, det är de som talar 
svenska, ett folk med ett språk. Eftersom 
substantivet språk heter språk i både 
singularis och pluralis, är uttrycket givetvis 
tvetydigt. Jag tänker tala om språk i plura-
lis, för det är helt enkelt inte så att sven-
skarnas språk bara är svenska. Bilden 
kompliceras av att det finns svenskar som 
har ett annat modersmål än svenska och 
att det finns icke-svenskar som har sven-
ska som modersmål. Dessutom finns det 
ett stort antal personer som har svenska 
som andraspråk, och även bland dessa 
förekommer både svenskar och icke-
svenskar. Det ser ut som om vi skulle 
behöva reda ut vad som avses med begrep-
pet 'svensk'. Vilka är vi svenskar? 

För det första måste vi då notera att man 
kan vara svensk i olika bemärkelser. Det 
finns sammanhang, där man med 'svensk 
menar invånare i Sverige, t.ex. i utsagor 
som Nu har svenskarna fått höjda skatter 
igen, på samma sätt som man talar om i 
Göteborg mantalsskrivna personer som 
göteborgare. Antalet svenskar skulle då 
vara lika med Sveriges folkmängd och nu 
uppgå till ca 8,3 miljoner personer. Detta 
kan kanske betraktas som en vardaglig 
och något slarvig användning av begrep-
pet, men den är intressant som en påmin-
nelse om en period då man med större fog 
kunde likställa invånare med medborgare. 

Den tekniska och officiella användningen 
av begreppet 'svensk' är givetvis kopplad 
till medborgarskap. Svensk är den som in-
nehar svenskt medborgarskap. Vilka är då 
dessa personer? Ja, de flesta är förstås 
födda med sitt svenska medborgarskap, de 
infödda svenskarna, men i runda tal 
327000 personer 1  har förvärvat svenskt 

medborgarskap senare, de s.k. naturali-
serade svenskarna. Parentetiskt kan sägas 
att ca 100000 av dessa har dubbelt med-
borgarskap, de är både svenskar och ut-
ländska medborgare, trots att Sverige i 
princip inte godkänner dubbelt med-
borgarskap. Det finns flera anledningar till 
detta förhållande, t.ex. att det land där 
personen ifråga har sitt andra medborgar-
skap vägrar att befria honom eller henne 
från detta. Utöver infödda och 
naturaliserade svenskar inkluderar Sveri-
ges folkmängd ca 400000 utländska med-
borgare. Ca 310 000 av dessa är födda ut-
omlands, men resten är födda här och får 
eller har fått sin uppfostran i Sverige. 

Detta förhållande tar oss över till en tredje 
betydelse av begreppet 'svensk', den som 
grundar sig på etnisk identitet. Både bland 
utländska medborgare och bland de 
naturaliserade svenskarna finns det perso-
ner som primärt identifierar sig som 
svenskar. Detta gäller kanske framför allt 
det relativt stora antal individer som är 
födda och uppvuxna i Sverige. Man kan 
lägga märke till att ca hälften av de i ål-
dersgruppen under 20 år som varje år na-
turaliseras är födda här. Givetvis gäller 
det för de flesta utländska medborgare 
och många naturaliserade svenskar, att de 
primärt identifierar sig som greker, turkar, 
danskar eller vad det nu gäller i det enskil-
da fallet. 

På motsvarande sätt finns det personer 
som är födda med svenskt medborgarskap 
utan att de för den skull primärt identi-
fierar sig etniskt som svenskar. Infödda 
svenska medborgare med annan etnisk 
identitet än den svenska finns främst bland 
de inhemska minoriteterna i norr, dvs. 
samerna och tornedalsfinnarna, men det 
finns också andra grupper, t.ex. sådana 
med zigensk identitet. Bland alla grupper 
vi hittills nämnt finns det också personer 
med dubbel identifikation, dvs de indenti-
fierar sig både som svenskar och som nå-
got annat, eller som har blandad identifi- 
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kation, dvs, de känner sig inte som "rikti-
ga" svenskar men ej heller som "riktiga" 
finnar, jugoslaver eller engelsmän; deras 
identifikation är snarare Sverigefinsk, Sve-
rigejugoslavisk, Sverigebrittisk etc. 

Slutsatsen vi kan dra av ovanstående är att 
Svenskarnas språk kan tolkas som svenska 
plus en hel mängd språk som i Sverige är 
minoritetsspråk. Och när det gäller svens-
ka, så talas detta språk både som första-
språk och som andraspråk. 

Det finns ett antal frågor som man kan 
ställa angående det förhållandet att Sveri-
ge sålunda efter hand blivit ett språkligt 
sett allt mindre homogent samhälle, frågor 
om minoritetsspråkens framtid i Sverige 
och om hur svenskan kan tänkas bli 
påverkad av kontakten med minoritets-
språken och av att ofta talas med brytning. 
Resonemanget i det följande ska röra sig 
om följande fyra frågor: 

Hur ser framtiden ut för minoritets-
språken i Sverige, kommer de att bevaras 
eller kommer de att försvinna? 

Kommer svenskan att påverkas av 
minoritetsspråken på samma sätt som ut-
ländska inflytanden tidigare gjort sig gäl-
lande? 

Kommer vi att få nya svenska "dialek-
ter" grundade på invandrarnas varierade 
brytningar, t.ex. finsk-svenska, estnisk-
svenska, grekisk-svenska? Eller nya "dia-
lekter" grundade på det som är gemen-
samt i de olika brytningarna? 

Kommer svenskan att påverkas av att 
språket talas som andraspråk, dvs, kom-
mer typiska andraspråksavvikelser i uttal, 
grammatik och lexikon som man kan höra 
i invandrarnas och de övriga minoriteter-
nas svenska att slå igenom i riksspråket? 

Minoritetsspråkens framtid i 
Sverige 
1 anslutning till den första frågan, kan man 
grunda en framtidsgissning om minoritets- 

språken dels på den forskning som finns 
att tillgå omkring den nuvarande situation-
en för dessa språk i Sverige, dels på studi-
er av språkskifte och språkbevarande i 
andra länder. Den mest jämförbara forsk-
ningen är den som gäller förhållandena i 
USA. 

Om vi först ser på vad som är känt om den 
svenska situationen, kan man säga att 
bilden ser ganska mörk ut för minoritets-
språken, både de inhemska minoritets-
språken och invandrarspråken. Undersök-
ningar bland samisktalande visar att de 
yngre generationerna, särskilt bland den 
icke renskötande samiska befolkningen, 
har en allt sämre behärskning av samiska, 
medan de använder svenska i allt fler sam-
manhang (se Johansson, 1975). 1 en 
intervjuundersökning bland samiska för-
äldrar uppgav 50% av de renskötande för-
äldrarna och 90% av de icke renskötande 
att inget av deras barn kunde samiska. 1 
det urval av undersökningspopulationen 
som Johansson intervjuade (346 personer 
födda 1900-1955, vilket uppskattades ut-
göra var 17:e person ur populationen), var 
de egna kunskaperna i samiska betydligt 
sämre i den icke renskötande befolkning-
en än i den renskötande enligt självupp-
skattningar: Bland de icke renskötande sa-
merna uppgav 20% att de inte förstod sa-
miska, 40% att de inte kunde tala språket, 
65% att de inte kunde läsa och 85% att de 
inte kunde skriva samiska. Bland de ren-
skötande var motsvarande siffror 5%, 
20%, 45% och 80%. 

För den finsktalande befolkningen i 
Tornedalen pekar resultaten av en 
intervjuundersökning utförd av Magda-
lena Jaakola (1973) i samma riktning: 1 
åldersgruppen 15-24 år betraktade sig 
20% behärska finska bättre än svenska, 
61% svenska bättre än finska och 19% 
båda språken lika bra. 1 den äldsta ålders-
gruppen var förhållandena omvända; 
bland personer som var 55-65 år ansåg sig 
55% behärska finska bättre än svenska, 
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20% svenska bättre än finska och 25% 

båda lika bra. Om man betraktar ålders-
grupperna mellan dessa båda yttersta ser 
man att finskan går tillbaka successivt me-
dan svenskan vinner terräng i motsvaran-
de grad. 

Det finns mycket litet forskning omkring 
invandrarnas språkbevarande. Dock redo-
gör Raag (1982) för en intervjuundersök-
ning bland 98 första- och andrageneration-
ens flyktinginvandrare från Estland. En-
ligt självuppskattningar av kunskaper i 
estniska ansåg 80% av de intervjuade som 
tillhörde den del av förstagenerationen, 
som var över pubertetsåldern när de an-
lände till Sverige, att de behärskade estni-
ska bättre än svenska. Bland dem som 
kom till Sverige som barn ansåg bara 4% 
att de behärskade estniska bättre än sven-
ska, medan hela 74% menade sig behär-
ska svenska bättre än estniska. Samtliga 
personer tillhörande andragenerationen 
uppgav sig behärska svenska bättre än est-
niska, och ca hälften av dessa betydligt 
bättre. 

Liknande resultat föreligger i en under-
sökning bland 14-16-åriga invandrarung-
domar ur andragenerationen (Boyd, 
1985:140f). Majoriteten av de ungdomar 
som kunde betraktas som aktivt tvåspråki-
ga använder minoritetsspråket i samtal 
med föräldrarna, medan svenskan domi-
nerar i kontakter med syskon och kamra-
ter, även kamrater från samma invandrar-
grupp. Då svenskan för dessa ungdomar 
givetvis är det enda gångbara språket 
utanför denna grupp, inser man hur be-
gränsad domänen för minoritetsspråket 
är. Sammantaget tyder dessa siffror på att 
behärskningen av de inhemska minori-
tetsspråken i Sverige är på avtagande och 
att svenskan redan bland andrageneratio-
nens invandrare är det dominerande språ-
ket. 

Detta betyder inte att alla medlemmar av 
de inhemska minoritetsgrupperna eller in- 

vandrargrupperna har samma språkbytes-
mönster. Framträdande är det förhållan-
det att det t.ex. bland esterna finns grup-
per med hög grad av språkbevarande även 
i tredjegenerationen, och grupper bland 
zigenarna har i den minoritetssituation de 
befunnit sig bevarat sitt språk, romanes, 
generation efter generation genom år-
hundradena. 

Vad gäller den takt med vilken språkby-
tesprocessen sker, så pekar också utländ-
ska beskrivningar på stora skillnader mel-
lan olika grupper (jfr Paulston, 1983:37f). 
Generellt kan man säga att språkbytet 
sker snabbare i invandrargrupper, där pro-
cessen ofta kan vara slutförd på tre gene-
rationer, än i inhemska minoritetsgrupper, 
där språkbytet kan pågå under flera hund-
ra år. Det finns en rad faktorer som påver-
kar den enskilda minoritetsgruppens kul-
turella och språkliga bevarande, vilket kan 
vara intressant att peka på när det gäller 
att försöka förutsäga minoritetsspråkens 
framtid i Sverige (Fishman, 1966; Clyne, 
1983). Bland demografiska faktorer märks 
minoritetsgruppens storlek, om gruppens 
bosättning är koncentrerad till vissa områ-
den eller ej och om det finns olika fraktio-
ner inom gruppen. Sociala faktorer om-
fattar sådant som gruppens politiskt-legala 
status, orsaker till migrationen om det gäl-
ler invandrare, utbildningsbakgrund, mi-
noritetsspråkets status och användbarhet 
etc. Gruppens kulturella särdrag spelar 
också en avgörande roll; viktigt är det här 
om det finns större kulturella skillnader 
mellan minoritetsgruppen och majorite-
ten. Likaså är det betydelsefullt om grup-
pen har några institutionaliserade verktyg 
för att vidareförmedla sin kultur och sitt 
språk, som t.ex. egen skola och kyrka, 
egna massmedier och tillgång till litteratur 
på egna språket. 

Om man ser på dessa faktorer, skulle kan-
ske finskan p.g.a. gruppens storlek och 
därmed sammanhängande större möjlig-
heter till ingifte och egen kulturell verk- 
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samhet ha de bästa chanserna att bibehål-
las som språk i Sverige. Närheten till Fin-
land och den kontinuerliga inflyttningen 
av finsktalande personer torde också spela 
en positiv roll för bevarandet. Å andra 
sidan är den kulturella kongruensen mel-
lan denna minoritet och majoriteten för-
hållandevis stor, vilket skulle verka i mot-
satt riktning. Men det kan också hända att 
de kulturella olikheterna faktiskt är större 
än vad ett ytligt betraktande ger vid han-
den, vilket i så fall skulle verka för ett 
bevarande. 

Minoritetsspråkens inflytande 
på svenskan 
När det gäller den andra frågan, den om 
minoritetsspråkens inflytande på svens-
kan, kan det kanske verka slående att vi 
har fått in ord i svenskan som har sitt 
ursprung i språk som är invandrarspråk i 
Sverige: macho från spanskan, pizza från 
italienskan, kebab från turkiskan, kanske 
feta, fårost, från grekiskan och några till. 

Om vi försöker leta vidare efter inflytan-
den från minoritetsspråken, märker vi 
emellertid snart hur begränsat detta infly-
tande är. Det gäller ord för företeelser 
som har förts in i landet i samband med 
invandringen, särskilt födoämnen och 
maträtter. Kopplingen mellan invandring-
en och importen av varor och vanor är 
emellertid inte nödvändig; vi hade kunnat 
få kebab i Sverige också utan turkar och i 
Japan breder pizzeriorna ut sig som nå-
gonsin här utan märkbar italiensk invand-
ring. 

Man kan helt enkelt förutsäga att inflytan-
det från minoritetsspråken i Sverige även 
framdeles kommer att bli mycket litet. 
Anledningen till detta är att vissa villkor 
måste vara uppfyllda för att ett visst språk 
ska påverka ett annat. Det viktigaste har 
att göra med dominansförhållanden i poli-
tiska, ekonomiska och kulturella avseen-
den mellan talare av de två språken. Tala-
re av det påverkande språket måste ha 

någon typ av maktdominans över talare av 
det påverkade språket. Så har det varit i 
fråga om tidigare inflytanden på svenskan 
och så är det också nu: Latinet påverkade 
svenskan med hjälp av den romerska kyr-
kans och vetenskapens makt, tyskan p.g.a. 
tyskarnas ekonomiska och administrativa 
makt, franskan p.g.a. liknande orsaker 
samt kulturell dominans och nu engelskan 
av samma skäl. Mest uttalad har sådan 
språklig påverkan varit i de kolonialisera-
de länderna, där kolonialmaktens språk i 
många fall helt enkelt trängt undan de 
inhemska språken. 

När det gäller minoritetsspråkens inflytan-
de på svenskan kan man också grunda sin 
framtidsbedömning på en jämförelse med 
förhållandena i USA. Trots århundradens 
immigration av ett stort antal olika språk-
grupper har dessa immigranters språk i 
stort sett inte satt några spår i den ameri-
kanska standardengelskan. Vi ser här hur 
språkpåverkan uteblir, när talare av det 
potentiellt påverkande språket inte står i 
något ciortinansförhållande till talare av 
det potentiellt påverkade språket. 

Nya svenska dialekter? 
Skulle man kunna tänka sig att det kom-
mer att uppstå nya svenska dialekter base-
rade på den brytning och språkanvändning 
som förekommer bland personer som talar 
svenska som andraspråk? Skulle sådana 
"dialekter" i så fall uppstå inom en given 
minoritetsgrupp, så att vi fick finsk-svens-
ka, grekisk-svenska etc, eller skulle grup-
pen invandrare som sådan kunna skapa en 
ny varietet av svenskan? Jag ska gå direkt 
på svaret och påstå att det helt sannolikt 
inte kommer att uppstå några nya svenska 
dialekter p.g.a. minoriteternas sätt att an-
vända svenskan. Varför kan jag påstå det-
ta med sådan säkerhet? 

Vi kan se på USA igen. En amerikansk 
dialekt av engelskan, s.k. Black English 
(se Dillard, 1972), den engelska som talas 
av en stor del av USA:s svarta befolkning, 
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anses ha en bakgrund som delvis skulle 
motsvara den som beskrivs i vår frågeställ-
ning. Men olikheterna gentemot den sven-
ska situationen är stora. Black English, 
som det talas i dag, anses gå tillbaka på 
den pidginvarietet av engelskan som de 
afrikanska slavarna tillägnade sig som ett 
hjälpspråk, bI.a. för kommunikation sins-
emellan; människor som talade helt olika 
afrikanska språk fördes ofta samman på 
plantagerna i den amerikanska södern. 
Detta språk anses sedan ha genomgått 
skilda stadier över s.k. plantagekreol till 
sin nuvarande form. Man kan fråga sig 
varför Black English har bevarat sin sär-
art, varför stora delar av den svarta be-
folkningen inte har anammat standard-
engelskan. Det är när man isolerar de fak-
torer som varit verksamma i detta bibehål-
lande som man kommer till slutsatsen att 
vi inte har någon liknande situation i Sve-
rige. För det första har den svarta befolk-
ningen i USA haft en hög grad av social 
isolering med segregerat boende, segrege-
rade skolor och särskilt tidigare segregerat 
offentligt liv i stort. För det andra har den 
svarta befolkningen på många platser varit 
tillräckligt talrik för att skapa ett tätt so-
cialt nätverk inom gruppen; i områden där 
den svarta befolkningen är gles har Black 
English inte heller bevarats. För det tredje 
har Black English på senare årtionden 
börjat fungera som en symbol för svart 
sammanhållning och självkänsla: Artister 
och författare använder språket i allt stör-
re utsträckning. Inget av detta gäller för 
den svenska som talas bland invandrar-
grupper eller inhemska minoriteter i Sveri-
ge. Det finns i och för sig likheter mellan 
de inhemska minoriteterna och den svarta 
minoriteten i USA, men även om den 
svenska som talas t.ex. bland den finska 
minoriteten i Tornedalen innehåller sär-
drag som kan tillskrivas det förhållandet 
att svenskan där talas som andraspråk av 
en stor del av befolkningen, kan denna 
varietet inte betraktas som någon stabil 
språkform: "De avvikelser från svensk 

språknorm som förekommer... berör en-
dast några enstaka syntaktiska drag, och 
dessutom används dessa inte genomgåen-
de, dvs. informanterna har också motsva-
rande 'svenska' konstruktioner." (Pino-
maa, 1974: 108). Inte heller kan denna spe-
ciella varietet antas ha det viktiga sym-
bolvärde för tornedalingarna som Black 
English har för de svarta i USA; för såda-
na funktioner har tornedalingarna givetvis 
finskan. Detta senare förhållande är också 
en anledning till att det inte är troligt att 
de olika invandrarminoriteterna utvecklar 
speciella varieteter av svenskan. Så länge 
de talar svenska med andraspråksdrag har 
de i allmänhet tillgång till förstaspråket för 
den interna sociala sammanhållningen och 
som identitetssymbol. När språkbytespro-
cessen har framskridit så långt att man ej 
längre kan använda minoritetsspråket in-
ternt, ja då är man förmodligen inne i 
andragenerationen där minoritetsmedlem-
marnas svenska inte kan skiljas från en-
språkiga svenskars. 

Villkoren för att någonting motsvarande 
Black English skulle uppstå i Sverige skul-
le alltså vara att invandrar- och minori-
tetsgrupper med olika förstaspråk hölls 
starkt segregerade från den svenska maj o-
ritetsbefolkningen. 1 ett sådant läge skulle 
man kunna tänka sig att andraspråkssven-
skan skulle få funktioner liknande dem 
Black English har, i ett senare skede 
t.o.m. som etnisk markör för en särskild 
grupp "nya" svenskar. Denna "dialekt" 
skulle sedan i sin tur kunna utöva inflytan-
de på svenska dialekter, som Black Eng-
lish antas ha påverkat amerikanskan i söd-
ra USA (Dillard, 1972:186ff), eller dra till 
sig talare bland de "gamla" svenskarna 
som s.k. Black British över reggaerörelsen 
nu anammas av vita brittiska ungdomar i 
London (Hewitt, 1982). 

Kommer svenskan att påverkas 
av andraspråkssvenskan? 
Denna fråga, dvs, om svenskan, det sven-
ska riksspråket, kommer att förändras ge- 
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nom att språket talas som andraspråk, kan 
synas hänga nära samman med frågan om 
huruvida minoritetsspråken kommer att 
påverka svenskan. Men frågorna är inte 
identiska. Det sätt som personer med and-
ra språk som modersmål talar svenska är 
inte helt styrt av hur deras förstaspråk ser 
ut. Det finns också andra faktorer som 
styr andraspråkstalares sätt att strukturera 
det nya språket, t.ex. nödvändigheten att 
förenkla språkproduktionen, vilket kan 
resultera i att ändelser på orden uteläm-
nas, i överanvändning av vissa idiomatiska 
ord och fraser, något som t.ex. kan resul-
tera i ett ymnigt bruk av interjektioner, 
småord som va, vadå ... okej, fy fan osv. 
(jfr Kotsinas, 1982). 

Genom att återigen jämföra med USA, 
där engelskan talats som andraspråk i ge-
neration efter generation utan att 
standardspråket påverkats av detta i nå-
gon märkbar utsträckning, kan man gissa 
att vi inte heller här får en sådan påver-
kan. Om någon påverkan kommer att ske 
blir den förmodligen i form av att påskyn-
da förändringsprocesser i svenskan som 
ändå skulle ha ägt rum. Det kan finnas 
förändringar i språket som vi är mitt uppe 
i utan att egentligen lägga märke till dem, 
där innovationen sammanfaller med vanli-
ga sätt att använda svenskan som andra-
språk. Ett spekulativt fall skulle kunna ut-
göras av följande: Jag tycker mig allt ofta-
re höra indirekta frågesatser som i sin 
struktur är helt parallella med direkta frå-
gesatser, t.ex. Och nu undrar man vad 
kommer han att ta sig till härnäst i stället 
för Och nu undrar man vad han kommer 
att ta sig till härnäst. Av det prosodiska 
mönstret i yttrandet kan man avgöra att 
frågesatsen inte är avsedd som direkt an-
föring; det förekommer ingen pausering 
och inget brott i intonationsförloppet före 
den underordnade satsen. När man lär sig 
svenska som andraspråk, lär man sig för-
hållandevis sent att göra denna ordföljds-
skillnad mellan underordnad och icke un- 

derordnad sats, vilket gör att många per-
soner som talar svenska som andraspråk 
använder samma ordföljd i de underord-
nade som i de icke underordnade satserna. 
Att många svenskar är vana vid att höra 
detta kan kanske bidra till att en föränd-
ring, som naturligen skulle kunna ske obe-
roende av detta (språkförändringar består 
ofta av sådana förenklingar), får ett hasti-
gare förlopp. Man kan finna flera exempel 
som skulle kunna diskuteras här, men som 
jag sade inledningsvis förblir sådana dis-
kussioner spekulativa, eftersom man ald-
rig kan avgöra vad som hade skett om 
situationen varit annorlunda. Språkliga 
förändringar sker alltid under givna förut-
sättningar, och vi har mycket sällan möj-
ligheter att studera enskilda faktorers rela-
tiva vikt i det samspel dem emellan som 
åstadkommer förändringen. 

Avslutning 
Om de bedömningar jag gjort i det här 
föredraget är riktiga, kommer vår språkli-
ga framtid inte att bli mycket mer spän-
nande än vad den skulle ha blivit om Sve-
rige hade fortsatt att vara ett språkligt ho-
mogent samhälle. Bedömningen har dock 
bortsett från en dimension: Vi kommer 
faktiskt även i fortsättningen att kunna 
glädja oss åt att hela den mängd av språk 
som representeras bland invandrarna kan 
leva vid sidan om svenskan i Sverige. Förs-
ta- och andragenerationens invandrare 
kommer givetvis även framdeles att tala 
andra språk än svenska, och vi kommer 
med stor säkerhet att ha nya förstagenera-
tioner i landet kontinuerligt. Man kan 
också peka på att de inhemska minorite-
ternas språk nu får ett helt annat stöd än 
tidigare, särskilt genom skolan, men också 
av sådana framsteg som det nyligen eta-
blerade gemensamma samiska skriftsprå-
ket. Därför kan man säga att minoritets-
språken har en framtid i Sverige, trots den 
mörka bild som gavs i de undersökningar 
där man studerat pågående språkbyte 
bland de inhemska minoriteterna och in- 
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vandrargrupperna. Det finns de som gör 

misstaget att tolka resultaten från dessa 

undersökningar så, att vi nu har en period 

med minoritetsspråk i Sverige, men att 

denna period snart ska vara över - och 

därvid drar en suck av lättnad. Enligt min 

uppfattning är det beklagansvärt om man 

önskar bort den språkliga mångfalden. Vi 

kommer även i framtiden att ha behov av 

en "språkreserv" i Sverige - för att nu dra 

parallellerna till "begåvningsreserven" 

som det talades mycket om på 60-talet - 

och man får bara hoppas att denna reserv 

kan tas bättre tillvara än vad som nu sker. 

Not 
1. Statistiken i detta avsnitt har hämtats från 
Hammar (1984). 
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Monika 	Latinet i svenskan 
Asztalos 

Latinet har spelat en viktig roll i det svenska samhällets 
historia. Den diskuteras här av Monika Asztalos, docent i 
latin vid institutionen för klassiska språk vid Stockholms uni-
versitet. Artikeln bygger på ett föredrag som hölls på univer-
sitetet under humanistveckan i mars 1985. 

Ingen kan ifrågasätta att engelskan just nu 
betyder ofantligt mycket för svenskan, 
både när det gäller teknologiskt språk och 
vardagsslang, och alla är överens om att 
tyskan och franskan under olika perioder 
har präglat det svenska ordförrådet. Men 
har verkligen latinet haft något inflytande i 
Sverige? Är det inte ett utslag av en för-
mäten latinists önskedröm att hävda att 
det har funnits och finns tillfällen när man 
i Sverige har fått ta till latinet därför att 
svenskan inte räckte till? 

Om man har sin dagliga verksamhet för-
lagd till någon av universitetens klassiska 
institutioner, blir man ganska ofta upp-
ringd av personer med latinproblem. Det 
kan röra sig om doktorspromotioner och 
professorsinstallationer, där diplomen 
skall vara avfattade på latin och någon på 
förvaltningen behöver veta vad låt oss 
säga försäkringsrätt heter på latin. Det har 
också hänt att en repetitör från Oscars-
teatern ringt och frågat vad den latinska 
texten betyder som nunnekören sjunger i 
musicalen Sound of Music. Ett annat in-
slag i en latinists vardag kan vara att bli 
uppringd från UD och ombedd översätta 
ett brev från påven i Rom till Sveriges 
konung: Vatikanen sköter som bekant 
hela sin korrespondens på latin. 

Det här kan framstå som spridda exempel 
av en smula kuriöst slag, men de är hämta-
de från de stora områden där latinet har 
spelat en betydande roll, en roll som ännu 
inte är totalt överspelad. Jag syftar på om-
rådena undervisning och universitetsvä-
sen, kyrka och liturgi, utrikespolitik och 
diplomati. 

Under hela medeltiden, d.v.s. fram till 
Gustav Vasas tid, var det en självklarhet 
att alla kyrkliga aktiviteter och all under-
visning försiggick på latin. Prästerna hade 
inget val, de måste läsa mässan på latin. 
Men samtidigt hade de en svårare situa-
tion än sina ämbetsbröder på kontinenten, 
för i Sverige fanns inte förrän på 1200-talet 
någon motsvarighet till kloster- och kate-
dralskolorna ute i Europa. De svenska 
prästerna fick inhämta sina latinkunskaper 
bäst de kunde, och antagligen förmedlades 
dessa mellan de kyrkliga ämbetshavarna 
på samma sätt som inom andra yrkeskå-
rer, dvs, från man till man och inte under 
några mera organiserade former. Ännu 
mera främmande måste latinet ha tett sig 
för lekmännen, innan någon undervisning 
i kateketiskt stoff kom igång. De bör ha 
uppfattat mässtexterna som rena troll-
formler. Ett välbekant och vältaligt bevis 
för detta är ramsan "hokus pokus filio-
kus" som kommer av den latinska mässans 
instiftelseord hoc est corpus, "detta är 
(min) lekamen", och den niceanska tros-
bekännelsens filioque, "och av sonen". 
(Ramsan har varit aktuell i dagarna, efter-
som kyrkomötet fastslagit att ordet fi-
lioque i fortsättningen skulle kunna undva-
ras i trosbekännelsen.) Ett annat exempel 
på att latinet uppfattades som magiska 
formler har vi för övrigt i barnramsan "es-
sike dessike luntan tuntan" med en för-
vrängning av orden fiat voluntas tua, "ske 
din vilja", i Fader vår. 

Men vid mitten av 1200-talet började kyr-
kan i Sverige få en fastare organisation, 
och man bildade domkapitel där grundläg- 
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gande undervisning gavs i latin och teolo-
gi. Därmed blev de svenska klerkerna 
kvalificerade att resa utomlands för högre 
studier. Under 1200-talet var det nygrun-
dade universitetet i Paris ett vanligt mål 
för svenska studenter. Det innebar ett oer-
hört uppsving för latinkunskaperna, efter-
som all universitetsundervisning utom-
lands försiggick på latin. Det var också 
fråga om långa utbildningar. För magis-
tergraden i teologi krävdes ca 14 års stu-
dier, och i början av 1200-talet hade Lm-
köpings domkapitel inte mindre än fyra 
kaniker med magistergrad. 

1 början av 1200-talet grundades domini-
kanorden, en religiös orden som satte stu-
dier och forskning mycket högt. Domini-
kanerna hade egna universitet med hög-
klassig undervisning, där verksamheten 
präglades av stor rörlighet: de svenska do-
minikanerna fick ofta studera vid ett par 
olika universitet utomlands. Den nationel-
la obundenheten bidrog ytterligare till att 
stärka latinets position som universellt 
kommunikationsmedel i den lärda värl-
den. Den kultur som växte fram i Sverige 
från mitten av 1200-talet var en kultur som 
till stor del förmedlades på latin. Därför är 
det ironiskt nog så att den man som gått 
till Sveriges litteraturhistoria som vår för-
ste författare, nämligen Petrus de 
Dacia, inte har lämnat en enda rad efter 
sig på svenska. Hela hans produktion är 
skriven på latin. 

När sent omsider även Sverige fick ett 
universitet, drygt 250 år senare än på kon-
tinenten, var latinet det enda språk som 
brukades. 1 Uppsala universitetsbibliotek 
finns åtta digra volymer bevarade som in-
nehåller en students föreläsningsanteck-
ningar på latin från början av 1480-talet, 
när Uppsala universitet var nygrundat. 
Men det var ändå bara en minoritet som 
kunde få ta del av den högre utbildningen. 
På landsbygden fanns inte några skolor, 
utan där såg byprästerna till att försam-
lingsborna klarade av att läsa Fader vår, 

trosbekännelsen och vissa andra enklare 
böner på latin. 

Fram till mitten av 1300-talet skrevs också 
de flesta rättsliga dokument på latin. Det 
gällde privatpersoners testamenten, pant-
brev, egendomsöverlåtelser, fördrag mel-
lan statsmakter och andra officiella akt-
stycken. Dessa urkunder var utformade 
efter mycket bestämda regler med speciel-
la formelartade inlednings- och avslut-
ningsfraser. Privatpersoner, som själva 
saknade latinkunskaper, fick hjälp av nå-
gon klerk att uppställa dokumenten enligt 
vedertagna former. Det fanns också for-
mulärsamlingar som innehöll mönsterbrev 
som kunde användas i olika sammanhang, 
och här har vi alltså ursprunget till den typ 
av brevställare som postverket numera ut-
ger under titlar som Våra brev till utlandet. 
Till en administratörs vardag idag hör ju 
att kopiera handlingar, och detsamma 
gällde under medeltiden. Eftersom man 
inte hade kopieringsapparater, fick man 
kopiera dokumenten för hand, och för att 
de skulle äga rättslig kraft, måste den som 
skrev av handlingen intyga att han hade 
sett originalet själv. Han försåg kopian 
med ordet vidirnus, "vi har sett", och det 
är av den formen som vårt "vidimera" 
kommer. 

Men Gustav Vasas regering satte en käpp i 
hjulet för den latinska kulturen i Sverige. 
En ofta berättad anekdot meddelar att 
Gustav Vasa under sin skoltid blev trött på 
sin latinlärares diktatoriska grammatikun-
dervisning, drog sin värja, högg den tvärs 
genom latingrammatiken och lämnade 
skolan med en ed för att aldrig mera sätta 
sin fot där. 

Uppsala universitet upphörde med sin 
verksamhet, klosterskolorna stängdes och 
många katedralskolor fick inställa under-
visningen. Klostrens boksamlingar, som så 
mödosamt förvärvats under föregående 
århundraden, skingrades och handskrifter-
na slaktades för att användas som omslag 
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till fogdarnas räkenskaper. Forskare i de 
nordiska länderna har varit tålmodigt sys-
selsatta med att rekonstruera de medeltida 
handskrifterna utifrån de fragment som 
bevarats. Ännu idag försöker statsmakter-
na reparera de kulturskador som Gustav 
Vasas avsky för latinet medförde. Så till-
satte utbildningsdepartementet i höstas en 
utredning om undersökningen av medelti-
da pergamentsomslag. 

En annan av reformationens följder för 
latinbruket i Sverige var att det beslöts att 
mässorna inte längre skulle firas på latin 
utan på svenska. Reformen kunde inte 
genomföras utan protester, och lustigt nog 
kom många av protesterna från lekmanna-
håll, dvs, från personer som borde ha känt 
sig gynnade av reformen. Motståndet kan 
jämföras med det ogillande som det andra 
vatikankonciliets beslut om folkspråkliga 
mässor vann just i lekmannakretsar. Men 
uppenbarligen var protesterna på sina håll 
ännu vildare under medeltiden, för det 
berättas att församlingen i Ovansjö år 
1538 var nära att slå ihjäl sin präst, när 
han införde svensk mässa i socknen. 

Men utan latinkunnigt folk kunde den 
svenska statsapparaten inte fungera. Gus-
tav Vasa var tvungen att anställa tyska 
sekreterare vid sitt kansli för att sköta den 
latinska korrespondensen med främmande 
makter. Den tyska humanismen bidrog 
också till att intresset för latin ökade mot 
slutet av 1500-talet. Beundran för de klas-
siska latinska författarna slog igenom även 
i Sverige. Man skulle läsa Cicero och 
Caesar, Ovidius och Vergilius. Enligt 1571 
års skolordning skulle latinstudiet uppta 
den osannolika summan av 31 vecko-
timmar. 

De närmast följande århundradena, 1600-
och 1700-talen, blev en ny storhetstid för 
latinet i Sverige, bland annat tack vare det 
livliga forskarutbytet mellan Sverige och 
andra länder. Samtidigt började latinet få 
en viss konkurrens av franskan både inom 

den intellektuella sfären och diplomatin. 
Under stormaktstiden skrevs alla disserta-
tioner på latin och alla disputationer hölls 
på latin. Men nu började göticisterna 
framträda med krav på att det svenska 
språket skulle tillerkännas samma värde 
som latinet. En av göticismens viktigaste 
talesmän, Olof Rudheck, inbjöd år 1677 
till en diskussion på svenska i Uppsala 
med motiveringen att varken Cicero eller 
Aristoteles hade talat götiska, som ju ändå 
var det mest ursprungliga språket, och 
därför fanns det ingen anledning att hedra 
dem med att tala latin eller grekiska. 

Under hela 1700-talet skrevs avhandling-
arna fortfarande på latin, utom i ekonomi, 
som var ett nytt ämne, och i juridik, där 
avhandlingarna fick tryckas på svenska. 
Men ännu år 1810 fick historieprofessorn i 
Lund avslag på sin begäran att få ge ut en 
dissertation på svenska. Själva disputatio-
nerna ägde också rum på latin. Ett undan-
tag gjordes i Uppsala 1786 av artighet mot 
kungen som var närvarande och inte be-
härskade latin. Den stora förändringen in-
träffade först 1852, då kravet på latinsprå-
kiga avhandlingar slopades. Författaren 
fick själv välja om han ville skriva på sven-
ska eller latin. 

Under 1800-talet pågick en intensiv debatt 
rörande latinets vara eller icke vara i 
skolan. Dagens Nyheter krävde till exem-
pel den 8 maj 1890 att latinet skulle för-
svinna ur skolan. Några decennier tidigare 
hade Aftonbladet deklarerat att hebreis-
kan och grekiskan omedelbart borde tas 
bort från skolundervisningen, medan man 
inte kunde behandla latinet likadant, då 
det hade en sådan "förtrollningsmakt över 
många sinnen, till och med stundom över 
personer som knappt nog läst en latinsk 
glosa". Inlägget i Aftonbladet får mig att 
tänka på en av de latinkonsultationer som 
Institutionen för klassiska språk i Stock-
holm råkade ut för för några år sedan. Det 
var en av medlemmarna i den då mycket 
populära popgruppen Abba som ringde 
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och bad att få en refräng översatt till latin. 
Därmed är vi tillbaka till latinet som ho-
kus pokus och magiskt förtrollningsmedel. 

En stor del av ovanstående är hämtat ur Emin 

Tengströms "Latinet i Sverige. En kulturhisto-
risk översikt", Lund 1973. Se även Bo Lind-
bergs "De lärdes modersmål. Latin, humanism 
och vetenskap i 1700-talets Sverige", Göteborg 
1984. 

Jan Heidner Franska lånord i svenskan under 
1700-talet 
1 hela Europa blev det franska inflytandet dominerande under 
1700-talet. Språksituationen i Sverige belyses här av fil.dr Jan 
Heidner. Även denna artikel bygger på ett föredrag som hölls 
på Stockholms universitet under humanistveckan i mars 1985. 

Det finns goda skäl att kalla 1700-talet för 
"det franska århundradet". Det var då 
som stora delar av Europa, och inte minst 
Sverige, anammade arvet från den väldiga 
kulturexpansion som hade ägt rum i 
Frankrike under 1600-talets andra hälft. 1 
centrum stod Versailles som ett mönster 
för storslaget hovliv och konstnärlig prakt. 
Versailles blev också ett självklart mål för 
den som kunde kosta på sig den mödosam-
ma lyxen att resa utrikes. 

1600-talet var som bekant även en litterär 
guldålder. Man behöver bara nämna dra-
matiker som Corneille, Moliöre och Ra-
eine, tänkare och filosofer som Descartes 
och Pascal. Även romanen växte fram som 
en genre med många ansikten: preciös, 
burlesk, psykologisk och tom. pedago-
gisk som Fénélons Télémaque. Just det 
verket kom att bli något av en kursbok för 
franskundervisningen i Sverige. - Brev-
skrivning utvecklades också till stor konst, 
främst tack vare den spirituella Mme de 
Sévigné. 

Mot den bakgrunden ter sig Sverige gans-
ka efterblivet. Visst hade vi Lasse Luci-
dors dikter och Haquin Spegels "Guds 
verk och vila", men det kan inte hjälpas. 
Franska romaner var en mer begärlig läs-
ning. 

Kulturimpulser utifrån är inte något speci-
fikt för 1700-talet; sådana förekommer gi-
vetvis under alla tider. Men i ett avseende 
är 1700-talet absolut unikt och det gäller 
språket. 1 flera länder i Europa, däribland 
Sverige, blev det ett mode att konversera 
och brevväxla på franska. Härmed avses 
inte umgänge eller korrespondens med 
fransmän utan svenskar emellan. Detta fe-
nomen var av naturliga skäl begränsat till 
hovet, adeln och det högre borgerskapet. 
Franska språket blev en sorts klassmärke 
och kunskaper i franska ansågs lika nöd-
vändiga som datateknik idag. Hur man 
talade språket är omöjligt att bedöma, 
men de många skriftliga belägg som finns 
bevarade (huvudsakligen i form av brev) 
visar tydligt att inte så få hade ett rikt 
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ordförråd och gedigna grammatikkunska-
per. 

Vurmen för Frankrike ogillades förstås på 
vissa håll. Prästeståndet befarade att allt-
för intensiva kontakter med ett katolskt 
land kunde inverka menligt på den lut-
herska renlärigheten. Och en man som 
Linné nedlät sig inte till att befatta sig med 
ett så flärdfullt ting som franska språket. 
Svenska i småländsk tappning fick i hans 
fall duga till vardags och i strikt vetenskap-
liga sammanhang tog han till latinet. 

För att belysa något av orsakerna till 
franska språkets popularitet, skall jag cite-
ra - i översättning - några självironiska 
rader som Carl Gustaf Tessin skrev 1757 i 
sin Åkerödagbok: 

Varför skriver inte jag min smörja på sven-
ska? Därför att jag har flera förebilder på 
franska. Jag är för lat för att röja mig egen 
väg. Jag skulle bli tvungen att bilda me-
ningar och kanske skapa nya ord. 

Svenska språket kunde alltså upplevas 
som torftigt och bristfälligt. Man kan tän-
ka sig tre utvägar ur det dilemmat: 

att göra som Tessin: skriva på franska 
(och jag har redan berört att den möj-
ligheten utnyttjades flitigt). 

att försöka skapa nya svenska ord och 
reformera satshyggnaden. - Det gjor-
des också en del tappra försök att yxa 
till nya ord - faktiskt även av Tessin 
själv - men det blev ofta otympliga 
skrivbordsprodukter som inte vann nå-
gon spridning. För att bara ta ett exem-
pel, Tessins ord "kylvett" som betydde 
'sans och besinning', d.v.s. förmågan 
att hålla huvudet kallt. 

att låna ord från franskan (och andra 
språk) när så behövdes. Det alterna-
tivet visade sig mycket användbart. 
Franska språket var en fyndgruva, ur 
vilken man öste förtjust och ohämmat, 
vare sig behov förelåg eller inte. 

Det torde vara en gängse uppfattning att 
1700-talssvenskan är ett språk bemängt 
med franska lånord. Dock förknippar man 
väl det starka franska inflytandet mest 
med den senare hälften av 1700-talet och 
framför allt med Gustav 11I:s tid. Däremot 
tänker man sig knappast att Karl XII:s era 
skulle ha varit påtagligt förfranskad. En-
ligt Voltaire hade visserligen Karl XII lärt 
sig franska men vägrade envist att tala 
språket även med sändebud som bara kun-
de franska. Voltaire säger nu inte varifrån 
han fått denna uppgift, så det kan nog vara 
klädsamt att förhålla sig något skeptisk. 

Det förekom redan vid 1700-talets början 
att franskan tjänade som brevspråk mellan 
svenskar. Slottsarkitekten Nikodemus 
Tessin d.y. förde en livlig korrespondens 
på franska med den svenske residenten i 
Paris, Daniel Cronström. Den sträcker sig 
från 1693 till 1718 och har publicerats i 
ganska omfattande utdrag. 

Men hur förhöll det sig med lånords-
frekvensen i svenskan vid samma tid? För 
att få någon uppfattning om den saken har 
jag tittat lite närmare på ett antal brev från 
åren 1700 till 1702, författade av postdi-
rektören Samuel Åkerhielm d.ä. Han var 
född 1639 och dog 1702. Merparten av 
breven är ställda till hans blivande måg 
Josias Cederhielm, som just då var regist-
rator vid svenska kansliet i Livland. Jag 
har valt brev därför att jag föreställer mig 
att de bättre speglar det dagliga språket än 
vad rent litterära texter gör. Breven finns 
f.ö. omsorgsfullt utgivna i Kungliga Sam-
fundets skriftserie. Man måste dock före-
brå utgivaren att han inte lämnar minsta 
lilla förklaring till de svåra ord som helt 
naturligt möter i en text från tidigt 1700-
tal. 

Åkerhielnis brev är på en gång både offi-
ciella och privata. De handlar om trupp-
transporter och diplomatiska förveckling-
ar, men innehåller också personliga funde- 
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ringar och ger inblickar i Åkerhielms 
privatliv. 

Vi har en rad ord vars betydelse skiljer sig 
avsevärt från modernt svenskt språkbruk: 

Man behöver inte läsa många sidor för att 
märka att Åkerhielm gör ett flitigt bruk av 
franska lånord. ett 20-tal per trycksida. 
Han tillgriper också latin, enstaka ord och 
små sentenser. Många av de franska orden 
är idag införlivade med svenska språket, 
men deras semantiska valör var ofta en 
helt annan hos Åkerhielm. 

Vissa typer av ord är särskilt väl företräd-
da, framför allt substantiv på -tion och 
-sion. Förklaringen är kanske att de rent 
formellt låter sig lätt inpassas i svenskan. 

Jag skall lämna några exempel: 

approbation gillande, godkännande 
conservation bevarande 
consideration fundering 
i consideration av av hänsyn till 
condition (i fr. bet.) samhällsställning 
contestation (lat. bet) intygande 
continuation fortsättning 
deliberation övervägande 
denunciarion (äldre fr. bet) officiellt med- 
delande 
moderation ändring 
negociation förhandling 
obligation förpliktelse 
satisfaction gottgörelse 

Man får inte förledas till att tro att alla ord 
av den här typen är hämtade från frans-
kan. Ibland rör det sig faktiskt om latinska 
ord, t.e.x. agnition som Åkerhielm 
använder i bet. 'upplysning'. Ordet finns 
inte på franska, men på latin agnitio vilket 
betyder 'insikt'. 

Verb som hör ihop med nämnda substan-
tiv är också synnerligen vanligt förekom-
mande: approbera (av approbation), con-
siderera (av consideration), divertera sig 
(roa sig, av diversion), moderera (ändra, 
av moderation), negociera (av negocia-
tion), osv. 

accompagnera åtfölja 
concurrera deltaga 
deklinera avböja 
desertera avgå 
ouverture inledande förhandling 

Somliga ord har inte alls lyckats rota sig i 
svenska språket: 

amusera sig (hos Å.) låta lura sig 
embarrasserad besvärad, osäker 
embellera framställa i gynnsam dager 
encouragera uppmuntra 
facilitera underlätta 
difficultera försvåra 
menagera skona 
obtinera utverka 
ombragera ta anstöt 
opiniastrera trilskas 
persuadera övertyga 
remarquera märka 

De här exemplen visar ganska tydligt att 
franska ord vunnit ett betydande insteg i 
svenska språket redan i början av 1700-
talet. (Helt parentetiskt vill jag bara näm-
na att Åkerhielm också bjuder på en del 
intressanta svenska vändningar. Jag hitta-
de hos honom det äktsvenska dra på lång-
bänken, som väl numera torde vara inför-
livat i centerpartiets vokabulär.) 

Därmed lämnar vi Äkerhielm och beger 
oss 40 år framåt i tiden. Som en liten 
jämförelse har jag roat mig med att titta 
på hur Carl Gustaf Tessin och Carl Fred-
rik Scheffer behandlade svenska språket. 
Båda dessa herrar, som behärskade frans-
ka synnerligen väl, skrev mera undan-
tagsvis på svenska. Men när det skedde, 
använde de märkligt nog ett språk som var 
nästan helt fritt från franska lånord. Man 
är benägen att tro att de högst medvetet 
bemödade sig att skriva ren svenska. 

Den ambitionen hade definitivt inte den 
sista personen som här skall få komma till 
tals, nämligen Gustav III:s gunstling Gus- 
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taf Mauritz Armfelt. Han odlade tvärtom 
ett språk som understundom verkar mera 
franska än svenska. 

Vid Gustav III:s sammanträffande med 
Katarina den Stora i Fredrikshamn som-
maren 1783, skriver Armfelt: 

Kejsarinnan beviste oss en général mycken 
attention och nåd. ... Hon sade mig några 
ord på finska och plaisanterade mig myc-
ket för det jag sade hon prononcerade väl, 
sedan jag förut sagt att ju rudare man 
talade, ju mera vore det i språkets genre 

konversationen vid bordet var singu-
liérement animerad. 

Man kan slutligen ställa frågan hur länge 
det franska inflytandet dröjde sig kvar i 
Sverige. Mycket tyder på att den kulturel-
la bindningen till Frankrike sträckte sig en 
bra bit in på 1800-talet. På svenska tronen 
fick vi 1818 en fransk marskalk, som aldrig 
lärde sig tala svenska särskilt bra. Det var 

kanske inte heller absolut nödvändigt, åt-
minstone inte om man får tro vad engels-
mannen Capell Brook berättar i sin rese-
skildring från Sverige 1820: 

"De talar franska lika bra som sitt moders-
mål och i allmänhet även tyska. Stock-
holm kan, med hänsyn till den korrekthet 
med vilket man där talar franska, kallas 
Nordens Paris; ... Allting där är faktiskt 
franskt och en utlänning är förvånad över 
att i den bättre societeten inte höra ett ord 
svenska, eftersom konversationen i all-
mänhet förs på franska. Svenskarna har 
inte bara en utomordentlig lätthet att lära 
sig språk, men också att tala dem, kanske 
med en högre grad av korrekthet än någon 
annan nation . . 

Med dessa vackra ord om våra språkliga 
talanger sätter jag punkt för mitt anföran-
de. 
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011e 	 Givet en ny preposition 
Josephson 

Det är inte så ofta som vi får nya formord i språket. Här 

behandlas den nya prepositionen givet av 011e Josephson, 
universitetslektor vid institutionen för nordiska språk vid 

Stockholms universitet. 

1 Språkvård 1/83 fanns en artikel av Sölve 
Ohlander om en ny preposition i svens-
kan: typ ("förslag typ löntagarfonder"). 
En annan ganska ny preposition är givet. 

"Givet den för allt språkbruk basala 
föreställningen att innehåll och uttryck 
ska förhålla sig till varandra som ett-till-
ett, måste språkbrukaren frestas att an-
passa sitt skrivande . . . till andra texter 

"Givet min analys av Whorfs data, så är 
skillnaden mellan engelska och hopi inte 
så stor 

"Vad hon menar med korrelationella 
strukturer i verkligheten är helt enkelt 
att givet en organism, som kan uppfatta 
attribut såsom fjädrar, päls, vingar osv., 
så är det ett empiriskt faktum om värl-
den att vingar förekommer tillsammans 
med fjädrar mer än päls." 

Exemplen är hämtade ur ett par språkve-
tenskapliga uppsatser, och det är säkert 
ingen tillfällighet. Detta bruk av givet hör 
hemma i fackspråk och vetenskapligt 
språk inom ämnesområden där det engels-
ka och amerikanska inflytandet är stort. 
Jag har aldrig stött på det i vardagsspråket 
(en kollega påstår sig dock ha hört det), 
men har intrycket att det blir vanligare i 
vetenskapliga texter. 

Betydelsen är ganska klar. 1 exempel ett 
och tre betyder givet detsamma som ett 
annat particip, förutsatt. 1 det andra ex-
emplet kan det snarast ersättas med pre-
positionsuttrycket med utgångspunkt i. 
Kanske kan man säga att betydelsen hos 
prepositionen givet är densamma som hos 
det logisk-filosofiska begreppet 'premiss', 

eller 'villkor'. Det vanliga sättet att ange 
denna betydelserelation är att använda en 
konstruktion med en villkorsbisats: 

"Om den för allt språkbruk basala före-
ställningen gäller . 
"Om min analys av Whorfs data är rik-
tig 

att om det finns en organism . 

Det är inte heller svårt att finna orsakerna 
till att prepositionen givet är på väg in i 
svenskan. Först och främst beror det na-
turligtvis på det engelska inflytandet. Men 
en orsak är säkert också att perfektparti-
cipformen av ge i adjektivisk användning 
kan ha betydelsen 'antaget', 'förutsatt', 
'villkorat': "oberoende av förändringarna 
under något visst givet skede", "om de 
givna reglerna skulle tillämpas" "om man 
utgår från en given ytstruktur" osv. 1 den-
na betydelse har givet använts i svenskt 
vetenskapligt språk åtminstone sedan 
1700-talet (SAOB G 449). 

Framväxten av en preposition med denna 
betydelse stämmer också väl med några 
allmänna tendenser i svensk språkutveck-
ling. För det första verkar skriftspråket 
lägga alltmer information i lexikonet och 
allt mindre i syntaxen. Vi skriver färre 
långa meningar med komplicerad satsfog-
ning, men fler långa ord, ofta sammansätt-
ningar. Då blir det också följdriktigt att i 
en enda preposition stoppa in den infor-
mation om en betydelserelation som förut 
uttryckts med en bisats eller åtminstone 
med en prepositionsfras om flera ord. 

För det andra är det troligen så att ju fler 
specialiserade funktioner som skriftsprå-
ket måste fylla, desto större blir dess be- 
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hov av uttryck för olika typer av relationer 
mellan skilda företeelser. Det som klaras 
bra i tal med tonfall, kroppsspråk, repeti-
tioner och kontrollfrågor behöver skriften 
särskilda ord för. 1 och med att svenskan 
utvecklas till ett skriftspråk med många 
funktioner - från medeltiden fram till 
början av 1700-talet - blir också konjunk-
tioner och prepositioner fler och mer spe-
cialiserade. (Det här resonemanget har jag 
hämtat från en opublicerad uppsats av Jan 
Svensson och Ulf Teleman om språkför-
ändring.) Givet skulle vara ett sentida ex-
empel på denna utveckling. 

Ändå kan man fråga sig om svenskan gör 
en så stor vinst om den får prepositionen 
givet (eller kortare uttryckt: givet givet). 

Frågan förtjänar att ställas, eftersom bru-
ket av givet fortfarande är så ovanligt att 
en språkvårdande rekommendation kan-
ske kan påverka utvecklingen i ena eller 
andra riktningen. Jag tror att det finns skäl 
att avråda från givet. 

1 vardagsspråket används givet mest 1 bety-
delsen 'självklart', 'obestridligt, 'ofrån-
komligt'. 1 Press 76, en miljon löpord från 
svenska morgontidningar 1976, förekom-
mer givet 32 gånger; i 30 fall betyder det 
'självklart' ("det är givet att", "ta för 
givet"), i 2 fall 'skänkt', 'förunnat' ("det 
blev en norsk konstnär givet att rita den 
första bakelittelefonen"). Bland 5,5 
miljoner löpord från romaner utgivna på 
Bonniers 1976-77 finns 119 givet, 106 med 
betydelsen 'självklart', 11 med betydelsen 
'skänkt' eller 'förunnat' samt 2 (i adjek-
tivisk användning) med betydelsen 'anta-
get', 'tänkt', 'förutsatt, ("inom ett givet 
område"). Och bland de fyra miljoner 
löporden från riksdagens snabbprotokol 1 
1978-79 finns 104 givet med betydelsen 

'självklart', 1 med betydelsen 'skänkt' och 
4 med betydelsen 'antaget', ("ett visst 
givet område"). Som preposition före-
kommer alltså inte givet i något fall och i 
betydelsen av'förutsättning', 'premiss' el-
ler 'villkor' är det mycket ovanligt. Det är 
'självklart' som är den helt dominerande 
betydelsen. 

Om nu prepositionen givet tränger in i 
vardagsspråket med den betydelse det har 
i det vetenskapliga språket (eller, ursäkta, 
jag kan inte motstå frestelsen att vitsa: 
Givet givet givet den vetenskapliga bety-
delsen i vardagsspråket), så finns risk för 
förväxlingar med betydelsen 'självklart'. 
Meningen "Det blir en lyckad fest givet 
ingen sprit" skulle kunna tolkas på två 
sätt. Antingen "Det blir en lyckad fest 
under förutsättningen att ingen sprit serve-
ras" eller "Det blir en lyckad fest och 
självklart ingen sprit". 

Visst har vi redan flertydiga prepositioner 
och visst klarar vi oss ganska bra ändå. 
(T.ex. kan mot i "Vi arbetar mot de ame-
rikanska företagen" betyda bade 'i rikt-
ning mot' och 'i motsättning till'. "Jag job-
bar för Eriksson" kan betyda att jag job-
bar på uppdrag av Eriksson, jobbar i stäl-
let för Eriksson eller jobbar för att gynna 
Eriksson.) 

Men likväl är det onödigt att lansera ännu 
ett flertydigt relationsord. Konjunktioner-
na emedan och enär t.ex. missförstås ofta 
eftersom de är ovanliga och ser nästan 
likadana ut som när och medan. 

Givet verkar inte heller vara oundgängligt. 
Jag har svårt att tänka mig fall där inte 
prepositionen givet kan ersättas av förut-

satt, ifall av eller med utgångspunkt i. Låt 
oss göra det! 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 

Svenska Akademiens ordbok, SAOL = Svenska Akademiens 

Ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges. 

Pluralformer av verb 
Finns det fortfarande särskilda pluralfor-
mer av verb i svenskan? 

Fram till 1940-talet ungefär var det regel i 
vanlig skriven svenska att predikatsverben 
hade en särskild form när subjektet var en 
plural. Det hette alltså t.ex. pojken 
sjunger och pojkarna sjunga, och i tempus 
för förfluten tid flickan sprang och flickor-
na sprungo. 1 de flesta europeiska språk 
gäller ännu motsvarande regler, t.ex. he-
ter det i engelska the boy sings och the 
boys sing. (Själva övergången i verbböj-
ningen i offentligt språk har beskrivits av 
Lars Alfvegren i "Vi gick och vi gingo", 
skrifter utgivna av Svenska språknämnden 
72, 1984.) 

Pluralformer förekommer visserligen i 
många äldre dikter, sånger och psalmer 
som fortfarande läses och sjungs men 
knappast alls i vanlig svensk sakprosa 
längre. Andå kan man möta dem i nya 
texter av vissa typer. Lennart Hellsing kan 
använda dem i nya barnverser som Rävar-
na ylal vargarna tjuta.! Sluta nu Krakel.! 
Lova att sluta! (ur Gås med krås, 1981). 1 
Sara Lidmans romaner om Jernbanan i 
Västerbotten använder hon ibland plural-
former av verben som ett naturligt inslag 
både i dialog och i berättelse: En månads 
arbete hava dem sparat in åt oss eller Han 
och pojkarna kommo till bords, drucko 
mjölk och åto palt med all den takt som 
anstår egendomslösa (ur Vredens barn, 
1979). För läsare från andra delar av lan-
det gör detta ett ålderdomligt och ibland 
kanske bibliskt intryck. Så även om ur-
sprunget är rent folkligt talspråk, får plu- 

ralformerna, som ju för de flesta är helt 
främmande i dagligt tal och daglig läsning, 
i stället en särskild stilistisk färg. Stilvärdet 
blir desto starkare som formerna har satts 
in bara då och då. 

Att pluralformerna har fått ett nytt ut-
trycksvärde kan man märka på att de nå-
gon gång utnyttjas i reklamspråk. Ett par 
exempel från våren 1985 kan visa detta. 
En restaurang annonserade i pressen: 
Gäster med kulinariska anspråk äro en 
fröjd och skobranschen hade en slogan på 
bussar som löd ungefär Ut i markerna vi 
gål nya skorna ta vi på. Pluralformer kan 
också användas helt felaktigt i reklam, 
som Ikeas Tomten äro ... en ljusets herre 
och Tomten voro här (nov. 1985). Men det 
är inte bara i nyskriven reklam och i efter-
bildande vers som pluralformer kan dyka 
upp. Signaturen Unge i Dagens Nyheter 
inledde en kåserande text i augusti 1985: 
Vi sutto några vinddrivna skandinaver un-
der Spaniens sol. Och kritikern Bengt 
Holmqvist använde en fras ur katekesen i 
sin recension av en postfeministisk snask-
bok: Vad lära vi nu av Jackie Collins tri-
umfer?, där just pluralformen signalerar 
citat och därmed attityd. 

Från att ha varit obligatoriska i det sven-
ska skriftspråket har dessa former numera 
övergått till att kunna användas som speci-
ellt stilmedel. Exakt vilken effekt plural-
formerna har kan vara svårt att avgöra. 
Oftast verkar de nog lite högtidliga, tillha-
kalängtande och kanske "stilfulla", ibland 
dock med en skämtsam eller parodisk ton. 

Skriftspråket är själva grundformen av 
riksspråk, det är ganska stabilt och enighet 
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råder i stort sett om vad som är normal 
stavning och böjning i skrift. Ändå är 
riksspråket inte något slutet system. Det 
sker förskjutningar mellan sådant som lig-
ger i centrum och sådant som finns i ut-
kanterna. Det finns gränsområden mellan 
skriftspråk/riksspråk och dialekter, mellan 
riksspråk och olika gruppspråk, där glid-
ningar kan inträffa. 

Men i språkets liv råder ett samspel inte 
bara mellan olika nutida särspråk. Det 
finns också en sorts minne i språket, på så 
vis att skilda drag som tidigare varit ge-
nomgående och normala, kan leva kvar 
som stilistiska möjligheter. 

Nu har pluralformerna inte samma krafti-
ga stilistiska effekt för alla. Det finns fort-
farande enstaka äldre personer som aldrig 

har upphört att skriva verben i plural. På 
skyltar och liknande kan sådana former 
också förekomma. Obs! Enkeispår. Alla 

tåg avgå från denna plattform, står det på 
en tunnelbanestation i Stockholm, kanske 
av ren slentrian eller därför att en sådan 
formulering får en speciellt myndig ton. 
Vidare är pluralformerna så pass levande i 
många äldre och medelålders människors 
passiva språkkänsla att de inte alltid lägger 
märke till dem i texter där de används 
genomgående, t.ex. i modernt stavade ny-
utgåvor av äldre författares verk. 

Så trots att pluralformerna har försvunnit 
ur standardsvenskan, så finns de ändå 
kvar. 

Margareta Westman 

Det nordiska språkmötet 1985 
De nordiska språknämndernas och Nor-
diska språksekretariatets årliga möte hölls 
denna gång i Løgumkloster i Sönderjyl-
land. Där presenterades bl.a. resultaten av 
språknämndernas enkät till dem som ring-
er dem i språkfrågor - en undersökning 
som åtskilliga av Språkvårds läsare tålmo-
digt medverkat i. (Svenska språknämnden 
tackar sina kunder för deras beredvillig-
het!) Den intresserade kommer så små-
ningom att kunna läsa om vilka det är som 
vänder sig till språknämnderna - vilka yr-
ken de har, vilka sorters arbetsplatser det 
är som känner till nämndernas frågeser-
vice, om det är flest män eller kvinnor som 
ringer, vad de frågar om, om de är nöjda 
med svaret och en del annat. Nu planerar 
nämnderna att gå vidare med en under-
sökning av själva frågorna och svaren. 

Ett annat ämne som avhandlades var "Det 
språksociologiska klimatet i Norden". Här 
diskuterades sådant som språkvårdsorga-
nens och språkbrukarnas inställning till 
dialekter och riksspråk, till främmande 
ord och ordbildning med inhemska medel 
m . m. 

Sönderjylland är ett språkligt sett intres-
sant område. Det är till vissa delar två-
språkigt liksom det tyska området söder 
om gränsen. Rektorn vid det danska gym-
nasiet i den tyska staden Flensburg, Knud 
Fanø, berättade om tvåspråkighet i gräns-
landet. 

Huvudföredragen från språkmötet kom-
mer att återges i Språk i Norden 1986. 

Catharina Granbaum 
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