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Ord, ord, ord 

Detta nummer ägnas huvudsakligen åt ord. 

KarI-Hampus Dahlstedt har alltid värnat om folkmålen, även 
under sin tid som professor i lingvistik i Stockholm och senare 
i Umeå. Här diskuterar han en egen inventering av brukbara 
folkmålsord i mellannorrländska dialekter. Hans huvudtes är 
att riksspråket borde kunna berikas genom att ta upp värde-
fulla folkmålsord. Artikeln avslutas med en lista över hundra 
sådana ord som Dahlstedt menar att resten av landet kunde 
ha glädje av. Och nog känner man sig lite fåhäv inför denna 
rikedom. 

1 en annan artikel berättar Birgitta Lindgren om arbetet 
bakom Språknämndens nyutkomna ordbok "Nyord i svens-
kan från 40-tal till 80-tal". Grundmaterialet i ordboken är de 
stora ordsamlingarna på Språknämndens sekretariat: från ca 
70000 ordlappar har huvudparten av de 7500 orden i ordbok-
en valts ut. 

1 artikeln Språkets hemlighet visar Lars Henriksen hur studiet 
av ett nordiskt grannspråk kan avslöja språkets mekanismer 
för en nordbo. Ett ord som det danska regnorm verkar säll-
samt och poetiskt för en svensk - författaren P. 0. Enquist 
har till och med utnyttjat det i namnet på en teaterpjäs. Men 
för en dansk är ordet ungefär lika romantiskt som daggmask 
är för oss. 

Numret innehåller också insändare, anmälningar av litteratur 
och frågor och svar. 
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Insändare 
Under denna rubrik kommer att publiceras kortare brev från 
läsekretsen. Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms 
vara av allmänt intresse. 

Kanske snälla får efterföljare? 
Jag har med stor behållning läst artikeln 
"Snälla .....i Språkvård nr 3/1985. För-
fattarens resonemang om intimiseringen 
av språket och en indirekt påverkan från 
engelskan är säkert alldeles rätt. 

För egen del är jag övertygad om att snälla 
om tio år har intagit sin plats som en allde-
les vanlig hövlighetsmarkör i svenskan. 

Jag har också en känsla av att efterfrågan 
på ord av det slaget växer just nu. Författ-
aren vet förmodligen att ord som är någor-
lunda synonyma till snälla nu tycks bli mer 
och mer populära bland ungdomar som 
vill variera sitt språk. 

Tillät mig ändå att i all enkelhet bidra till 
forskningen. Jag fick ett brev härom da-
gen, där det bland annat stod: 

"Utan medlemmar kan inte föreningen 
överleva. Det är ju tråkigt (eller hur)? För 
föreningen är ju öppen för alla åldrar och 
kön. Om du inte har betalt så sänd in en 
tia på bifogat inbetalningskort (hyggli-
ga)." 

Man hajar till inför den så spontant tillfo-
gade parentesen med sin vädjan: hyggliga! 

Brevet är skrivet av en 20-årig grabb och 
riktar sig till hemvärnsungdomar. Och in-
timiteten - den är ju stark! (Brevet inne-
håller till exempel en hänvisning till "vå-
ran häftiga och superbra telefonsvarare 
som ger aktuell information varje vecka 
och roliga skämt".) 
Med vänlig hälsning 
Sven B Spross, Solna 

Tack för uppgiften. Det kanske finns fler 
hövlighetsuttryck som motsvarar snälla i 
bruk just nu? 
Red. 

Språkvård 
Gamla årgångar säljs ut 
De första 15 årgångarna av tidskriften 
Språkvård säljs nu ut för sammanlagt 125 
kronor, inkl. porto. Erbjudandet gäller 
alltså årgångarna 1965-1979 och endast 
vid rekvisition direkt från Svenska språk-
nämnden, Lundagatan 42, uppg. 5, 11727 
Stockholm, telefon 08-680150 eller via 
postgiro 197475-7. 

För senare årgångar gäller samma priser 
som i fjol, dvs, för 1980-1982 är priset 
27:50 per årgång och för 1983-1985 är det 
35:— per årgång. För 1986 är priset 40:—. 1 
dessa priser ingår porto. För enstaka ex-
emplar från årgångarna 1965-1982 är pri-
set 8:50 och för årgångarna 1983-1986 är 
det 12:—. Porto tillkommer. 

Tidskriften kommer att utges med fyra 
nummer också under 1987, och för dem 
blir priset oförändrat 40 kronor (inkl. 
moms) vid prenumeration direkt hos 
Språknämnden. 



Kari-Hampus Dahlstedts hundra ord 
Dahlstedt 

Om folkmålsord i svenskt riksspråk 

För 30 år sedan granskade professor Karl-Hampus Dahlstedt 

ordsamlingar från mellersta Norrland. Av de drygt 250 ord 

som han då noterade har han här valt ut 100 ord som han 

anser värda att tas upp i riksspråket. 

Från min tidiga barndom minns jag hur 
konstnären Leander Engström målade en 
akvarell av min bror Fyr med bandage om 
huvudet, en gång då han hade förfrusit 
ena örat på väg från skolan. Leander kal-
lade tavlan "Fyr med frött öra" när den 
skulle utställas i Stockholm, men i utställ-
ningskatalogen stod det "Fyr med trött 
öra" i stället för "frött". Vi barn tyckte att 
stockholmarna var branog dumma, som 
inte förstod verbet frö. 

Senare under livet lärde jag mig att Stock-
holm för de flesta svenskar ligger mer i 
centrum än min egen hembygd och att 
man bör skilja mellan allmänt gångbara 
riksspråksord i svenskan och regionala ord 
eller rena folkmålsord. 

Därifrån var steget kort till tanken att 
svenska riksspråket borde kunna berikas 
med goda folkmålsord, en tanke som inte 
var särskilt ny, eftersom den redan fram-
ställdes av Samuel Columbus i hans be-
kanta "En swensk ordeskötsel" på 1670-
talet, vann efterföljd hos den store C. J. L. 
Almqvist i hans svenska språklära 1832 
och åter har förts till torgs i modern tid av 
Gustaf Cederschiöld i" Framtidssvenska" 
(1918) och av Björn Collinder i dennes 
puristiska ordböcker (1963 och 1968). 

En positiv inställning till folkmålsord kan 
ha olika motiveringar: en allmän strävan 

Referenser till de olika avsnitten återfinns efter 
artikelns slut på s. 13. 

efter att berika vårt svenska ordförråd 
som ofta påstås vara fattigt jämfört med 
andra språk, särskilt engelskan, en puris-
tisk inställning till lexikaliska nyförvärv i 
språket som i folkmålsorden ser ett alter-
nativ och ett värn mot de många lånord 
med främmande struktur som strömmar in 
i vårt språk, en övertygelse om att våra 
dialekter har många ord som täcker be-
grepp och föreställningar bättre och enkla-
re än riksspråkets uttrycksmedel, osv. 

Bakom sådana mer eller mindre klart utta-
lade åsikter gömmer sig antagligen hos de 
flesta ivrare för folkmålsord i vårt svenska 
högspråk en övertygelse att folkmålen ut-
trycker tankar och känslor mer adekvat än 
det utslätade riksspråket. Och visst är det 
riktigt iakttaget att somliga företeelser 
som är typiska för en landsända benämns 
enklare och redigare i folkniålen än i 
riksspråket, t.ex. flen för den isbildging i 
själva markytan som drabbar barmark, 
men sedan finns kvar under snön till vin-
terns slut (och därför är särskilt skadlig för 
renars vinterbete) eller skå om den tunna 
skaren eller isskorpan på snöytan efter ett 
mindre töväder vintertid. 

Men till stor del torde denna känsla av 
folkmålens överlägsenhet som uttrycksme-
del helt enkelt bero på att folkmål har 
varit vederbörandes första språk och såle-
des i ett tidigt skede präglat hans eller 
hennes personlighet. Den sistnämnda mo-
tiveringen för att ta upp folkmålsord i 
riksspråket är alltså klart subjektiv. 

5 



Åren 1955-57, då jag medarbetade i 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Upp-
sala som granskare av nyinkomna ordsam-
ungar från främst mellersta Norrland, ro-
ade jag mig med att i en tvärhast plocka ut 
sådana ord som föreföll mig bra och träf-
fande och borde kunna införlivas med 
svenska riksspråket. Urvalet blev spontant 
och subjektivt. 

Av de drygt 250 ord som jag den gången 
antecknade på sedéslappar har jag nu - 30 
år senare - av arbetsekonomiska skäl be-
gränsat mitt material och valt ut 100, 
ungefär lika många i var och en av de tre 
stora ordklasserna. (Orden återges i en 
lista efter artikeln.) Detta urval är inte 
representativt annat än för mig själv i ett 
visst skede av mitt liv, ca sex år innan 
Collinder presenterade sina 1 000 ord i 
"Nysvenska studier". Jag vill i alla fall nu 
långt efteråt pröva de kriterier och värde-
ringar som kan bli aktuella i en större 
undersökning av denna art. Min undersök-
ning blir på så vis hoppas jag, en övning i 
tillämpad lexikologi. 

Listan över föreslagna riksspråksord byg-
ger nästan helt på mellannorrländska med-
delare till Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala, vilka representerar folkmålen i 
västra Ångermanland (Edsele och Fjäll-
sjö), nordöstra Jämtland (Borgvattnet), 
sydöstra Jämtland (Revsund) och västra 
Medelpad (Haverö). 

De jämtska orden leder ganska överlägset 
ifråga om antal i min lista. När jag djup-
lodar i mitt minne kommer jag ihåg att 
jämten Arvid Landhem från Bobergs by i 
Borgvattnet den gången för mig framstod 
som en utpräglad ordfinsmakare. Från ho-
nom fick jag många ord, som var helt nya 
för mig, tilltalade mig och i sina kontexter 
inte var begränsade till den nu snabbt för-
änderliga allmogemiljön. Ex.: färdfus 
'otålig el. nervös av reslängtan', häv 'duk-
tig; stolt', invälvd 'konkav', knak 'rak och 

spänd i ryggen', lur 'misstänksam; narr-
aktig', musbränd 'som lätt bränner sig', 
skrinn 'mager (om häst)', skvätten 'lätt-
skrämd (om häst)' bland adjektiven; samt 
gnistra 'gnälla (om hund)', köjas 'vara 
nära att kräkas', ruva 'se stor ut', slinga 
'slingra'; 'slänga'; 'dingla', strågna 'råka i 
andnöd', ströja 'jaga, hetsa, driva på' 
bland verben. 

Forskare har varit osäkra på om Samuel 
Columbus med ordet "dialect" menade ett 
"talesätt" i största allmänhet eller ett "sätt 
att tala (inom ett visst område)". Colum-
bus föredrar ofta termen "gemeen", var-
med han avser talspråkliga och vardagliga 
ord, oavsett deras geografiska begräns-
ning. Med "dialekt" menar jag här i fort-
sättningen "geografiskt avgränsad under-
art av ett språk". 

Som en antonym (motsatsord) till "dia-
lekt" används här "riksspråk", men denna 
motsats är inte komplementär, dvs, vissa 
ord kan på en gång vara dialektala och 
riksspråkliga. Med termen "riksspråk" av-
ses i detta sammanhang i första hand 
riksspråklig sakprosa och med den närstå-
ende arter av talspråket, t.ex. föreläs-
ningsspråk. En väsentlig underart av sak-
prosan är tidningsspråket. 

Som ett yttre kriterium på att ett folkmåls-
ord inte var godtaget i svenska riksspråket 
räknade jag på 1950-talet dess frånvaro i 
den då nykomna nionde upplagan av 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL 9 
1950). De i min lista uppförda hundra 
orden uppfyller alla detta negativa krav. 
Att ett sådant ord sedermera godtagits i 
riksspråket visar dess förekomst som upp-
slagsord i tionde upplagan av samma ord-
lista (SAOL 10 1973), utan anmärkning av 
typen "dial.", "yard." el. dyl. 

Det är emellertid inte så att ord alltid har 
en entydig klar tendens i sin historiska 
utveckling i förhållande till riksspråket, 
dvs, antingen till eller från. Ett exempel 
på ord som vistas i ett slags obestämt lim- 
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bus är adjektivet kännspak, som jag första 
gången hörde sommaren 1938 av en av 
mina bästa sagesmän i Vilhelminas fjäll-
bygder, Hans Hermansson i Stornäs vid 
Kultsjön. 

När jag berättade att jag ämnade gå över 
fjällen till Susendalen i Norge och vidare 
fara ner till den nordnorska fjordstaden 
Mosjöen, sa han spontant: "Då jett Du 
häls åt lärarn Ragnvald Rein. Han ä 
kännspak." - Vid min fråga vad detta 
ovanliga ord betydde, förklarade min sa-
gesman ungefär så här: Han har lätt för att 
komma ihåg och känna igen folk. När vi 
svenska fjällbönder kommer i våra slädar 
på väg till Mosjöen för att handla står han 
vid vägen och hälsar och bjuder in oss på 
kaffe. 

Adjektivet kännespaker är bekant från 
fornsvenskan, och Samuel Columbus 
räknar 1678 upp det bland de "gemeene 
oohl" som han rekommenderar för riks-
språket: "Kännspak den som känner igen 
en, efter lång frånvaro", och SAOB har 
gott om exempel, dock mest från äldre tid. 
1 nyare tid har ordet oftast antecknats med 
betydelsen "lätt igenkännlig". 1 nutida ål-
derdomlig norrländsk dialekt är ordet väl 
belagt. Det finns också med i tidigare upp-
lagor av SAOL, saknas i SAOL 9 men 
kommer tillbaka i SAOL 10 med den ny-
are passiva innebörden och anmärkningen 
"finl. och prov.". Författaren till dessa ra-
der tycker fortfarande att kännspak är ett 
bra och användbart ord, men tror att det 
ganska snart kommer att åldras helt, efter-
som det saknar stöd i efterledens betydel-
se (se nedan under 9). 

3 
De utvalda dialektordens utbredning i de 
gamla folkmålen borde egentligen under-
sökas, men någon fullständig ordgeografi 
kan det av arbetsekonomiska orsaker inte 
bli fråga om, utan jag har nöjt mig med att 
slå upp dem i fem tryckta dialektordböc-
ker från Njurunda i söder till Burträsk i 

norr samt i två handskrivna ordsamlingar, 
en från Ström i norra Jämtland och en från 
Vilhelmina i södra Lappland. Dessa sju 
källor är inte uttömmande för respektive 
bygdemål och av ganska varierande om-
fattning, men de ger tillsammantagna en 
uppfattning om vilka ord som är allmänna 
i landsändans dialekter och därför skulle 
bli igenkännliga och användbara för dess 
invånare om de toges upp i riksspråket, i 
motsats till de ord med en mycket snäv 
förekomst som av flertalet inom samma 
landsända skulle kännas främmande och 
svårbegripliga, även om de från andra syn-
punkter prydde sin plats som nyförvärv i 
svenskt riksspråk. 

4 
Ordsamlingarna och ordböckerna har 
emellertid utarbetats redan under 1800-
talets senare del. Man bör därför räkna 
med att deras uppgifter till en del är påtag-
ligt föråldrade. Mina hundra ord har där-
för testats på fem bidialektala personer 
från norra Ångermanland och Västerbot-
ten huvudsakligen genom muntlig utfråg-
ning. De fem är inte systematiskt utvalda 
utan uppsnappade efter råd och lägenhet. 

Det visade sig att bl.a. följande hög-
frekventa ord var bekanta för alla mina 
försökspersoner: fösk 'murken ved', klater 
'krångel', rusa 'hög av kospillning', kvarn-
na 'tappa andan', köjas 'vara nära att krä-
kas', ralla 'skvallra', syta 'sköta småbarn'. 

Till orden som var okända för alla fem hör 
t.ex. gormsko 'pratmakare', grålek 'ovän-
skap', vidfärding 'landsstrykare, gesäll', 
dyngdryg 'högfärdig', fåhäv 'enfaldig', 
färdfus 'otålig el. nervös av reslängtan', 
huggsnål 'girig', skamtala 'tala oanstän-
digt'. 

1 andra fall är det uppenbart att dialektord 
har föråldrats, såsom när en mor i Myc-
kelgensjö i norra Ångermanland kände till 
15 ord som var okända för hennes vuxna 
dotter, bl.a. båtlänning 'landningsplats för 
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båt', täv 'lukt av ngt unket eller smutsigt', 
häv 'duktig, stolt, yvsam', stula 'hastigt 
stjälpa omkull, falla i skidbacke, slå kul-
lerbytta'. 

När de tre nordliga testpersonerna inte 
känner till vissa vanliga dialektord som 
finns längre söderut så bottnar detta i rent 
dialektgeografiska förhållanden och inte i 
att orden vore föråldrade. Detta visas i 
viss mån av att deras dialekter har betydel-
seekvialenter (synonymer) för de saknade 
orden, såsom kattoxe för frässe 'hankatt', 
nagelkäll för nagelbit 'stickande smärta i 
fingrarna när man har frusit' och forspönn 
för fothus 'täckets tillvikning kring fötter-
na'. 

5 
En komplikation ifråga om de här dialekt-
ordens utbredning och roll i den allmänna 
språkutvecklingen utgör närvaron av s.k. 
regionala riksspråk eller lokala riksspråk. 

De regionala riksspråken är egentligen ett 
slags dialekter, då de utgör geografiskt av-
gränsade underarter av språk. Men efter-
som de samtidigt har högre social status än 
de egentliga folkmålen och i regel om-
fattar större områden av ett språkområde, 
intar de en mellanställning mellan dessa 
och högspråket. 1 den mån de här utvalda 
dialektorden redan hör hemma i det regio-
nala (eller lokala) riksspråket i landsändan 
innebär detta en plattform för deras upp-
tagande i det allmänna riksspråket, också 
utanför den aktuella hemregionen. 

Jag känner bara tre ordlistor från det aktu-
ella området för regionalt riksspråk, även 
om de delvis också förtecknar ren stads-
dialekt, en från Härnösand (Bucht), en 
från Umeå (Ågren), och en mer allmänt 
norrländsk ordlista (Bergman). 

Bara 7 ord i mitt material återfinns i alla 
tre ordlistorna: substantiven bårlänning 
'landningsplats för båt', klater (el. klatter) 
'krångel', lägda 'slåttervall' och räv 'lukt 
av ngt unket', adjektivet nåk 'dum' och 

verben kvamna och srrågna. För övrigt är 
de regionala riksspråksorden ganska 
jämnt utströdda över min uppsättning dia-
lektord. Det är dock de vanligare dialekt-
orden som i stor utsträckning rekryterar 
ordförrådet i de regionala riksspråken. 

Gränsen mellan regionala riksspråksord 
och rena dialektord är ofta obestämd och 
vag. Därpå beror det sannolikt att vissa 
allmänt kända ord ändå saknas i någon av 
de tre ordlistorna, t.ex. storhopen i Umeå 
och i den allnorrländska ordlistan, vidare 
snå 'dra ett kallt luftdrag' i Umeå och 
köfas 'må illa' i Härnösand. 

Uppenbarligen har dialektorden vidare 
sinsemellan olika associationsfält och 
stilvärden (skilda konnotationer), vilket 
främjar eller hämmar deras genomslags-
förmåga. 

För mig är musbränd ett välkänt och posi-
tivt känsloladdat hemord, som ofta kom 
till användning vid matbordet i min barn-
dom. Först i trettioårsåldern upptäckte jag 
att jag i regel var ensam om det ordet, 
även om jag så småningom kunde fastslå 
en gles förekomst hos norrlänningar från 
vissa inre bygder. Till ordets svävande 
ställning i språket bidrar att mus i många 
folkmål allmänt används med betydelsen 
'kvinnans yttre könsorgan'. Den tabu som 
följer med den nämnda betydelsen hos 
förleden kan förklara att musbränd inte 
har vunnit spridning i allmänspråket utan 
förblivit folkmål. 

Det reflexiva verbet tjå sig 'ha tålamod, 
hålla ut' upptäckte jag när jag vid 11-års-
åldern började i läroverket i Härnösand. 
Det användes då oftast i den vardagliga 
imperativen tjå re! 'Visa tålamod; Ta't 
lugnt! 'Jag trodde till en början att detta 
uttryck var ren slang, liksom tjej, rjabo, 
tjomme, tji, lattjo m.fl. ord med lite avvik-
ande och främmande klang, som jag lärde 
mig i skolstaden. Verbet tjå går emellertid 
inte tillbaka på ett romaniord (ur zigenar-
språket), som andra liknande slangord 
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ofta gör utan det kommer från norrländ-
ska folkmål. Också köjas halkar genom sin 
fonologiska byggnad in i denna kategori. 

De för mig typiskt allmännorrländska or-
den geta och getare hör hemma på lands-
bygden i norr och är där fullt aktuella, 
även om vallning av nötkreatur och renar 
numera är mindre vanlig än förr. Inom 
kategorin "stadsprovinsialismer" är de 
knappast längre levande. 

Abstraktet menijus om ett ofördelaktigt 
skymningsljus i blandning med lampsken 
var okänt för mig fram till denna artikel. 
Det har en hög stilprägel i mina öron med 
anknytning till mened och det finländska 
menföre 'dåligt vinterföre, övergångstid-
ens före, då isen och snön varken bär eller 
brister'. 

Mina fem testpersoner fick också kategori-
sera de förelagda orden. De visade sig 
språkmedvetna och kunde ange om vissa 
ord kunde vara riksspråkliga, genom att 
svara på frågan om de var användbara 
också utanför den egna by- eller bygdege-
menskapen. En av de tillfrågade nämnde 
följande ord i denna dubbla kategori: fot-
hus, lägda, nagelbit, strul 'röra, villervalla' 
musbränd, kvamna och köjas. 

Det är troligt att dialekttalarna i somliga 
av orden har känt igen det regionala 
riksspråket vid sidan av sin dialekt, men i 
andra fall torde de i första hand ha förletts 
av i den allmänna svenskan välkända och 
genomskinliga sammansättningsleder i vis-
sa sammansatta ord, såsom i fothus och 
nagelbit, till att övervärdera ordens gång-
barhet i vidare samhällskretsar. Påfallande 
är att en dotter har fler regionala riks-
språksord än modern, t.ex. fösk, klater, 
bänd 'krånglig', skryp 'odryg', skvätten, 
snö, strula 'fösa ihop i en röra'. 

Tillsammans med den tidigare iakttagelsen 
att dottern förlorat flera ord som hörde till 
moderns dialekt tyder denna nya iaktta-
gelse (i anslutning till Mats Thelander) på 

att föryngringen av folkmålet eller dia-
lektupplösningen - vilket man nu vill kalla 
det - både består i bortfall av dialektala 
egenheter och av införandet i det regiona-
la riksspråket - eller ska vi kalla det den 
utjämnade landskapsdialekten - av ett an-
tal ord som tidigare räknades som rena 
bygdemålsord. 

De tre manliga sagesmännen betecknade 
bara ett mindretal av de förelagda glosor-
na som riksspråksord. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de utval-
da dialektorden har en ganska varierad 
spridning i nutiden. En del är så föråldra-
de eller ovanliga av andra orsaker att de 
knappast - i varje fall inte i egenskapen av 
dialektord i mellersta Norrland - kan göra 
anspråk på en plats i riksspråket. 

Om de folkmålsord som möter i skönlitte-
rära texter kan kanske ibland sägas att de 
har tagit första steget in i skrift- och riks-
språket. Flera av materialets ord har på-
träffats hos Pelle Molin "Samlade skrif-
ter" (1964), Birger Sjödin "Undret" och 
"Starka hjärtan" (1910 resp. 1911), Gus-
tav Hedenvind-Eriksson "Ur en fallen 
skog" (1910) och Sara Lidman "Regnspi-
ran" (1958), t.ex. fothus (PM), frässe 
(BS), getare (SL), grålek (SL), klater 
(BS), lägda (PM, BS, SL), storhopen 
(BS), täv (GHE, SL), knak (GHE), 
tjorvig (SL), geta (PM, SL), kvamna (BS, 
SL), ralla (PM). 

Av de 100 orden är ca 1/4 återfunna hos 
fyra kända norrländska författare, men 
hos två av dem (GHE och SL) gäller ex-
cerperingen bara en enda roman ur en stor 
produktion. 

För "Den stora vredens" författare Olof 
Högberg föreligger mig veterligt ingen sys-
tematisk excerpering. Genom SAOB har 
följande fyra ord belagts ur ett flertal av 
hans romaner: båtlänning, klater, lägda 



och slinga. Det är uppenbart att SAOB 
inte redovisar alla sina belägg, och det 
stora verket har ju inte hunnit till slutet av 
alfabetet. Orden efter spänta är ännu ore-
dovisade. 

Svenska Akademiens ordbok kan inte be-
tecknas som ett rent riksspråkslexikon. 
Den redovisar också en mängd ord ur 
svenska skriftspråket, som av samman-
hanget tydligt framträder som folkmåls-
eller provinsord. En sådan källa för 
SAOB är till exempel Johan Nordianders 
"Norrländska Samlingar". Av mina 100 
utvalda folkmålsord har 30-talet återfun-
nits i SAOB (fram till spänta), eventuellt 
något färre beroende på hur man räknar 
(se nedan). Av dessa är ca 20 belagda från 
nusvensk tid, dvs, efter 1880. Typiskt för 
dem är att deras förekomster beskrivs som 
geografiskt begränsade med formuleringar 
av typen: "i vissa trakter", "bygdemålsfär-
gat". 

De folkmålsord som SAOB bara känner 
från äldre tid får ibland sin provinsiella 
färg angiven genom källan, t.ex. rägn-
sommari Norrl. Sami. ca 1770. Men oftast 
framstår de genom sina källhänvisningar 
som allmänt föråldrade ord i svenskt 
skriftspråk, t.ex. frön (1641-1825) 'spröd, 
skör; retlig', dyngdryg (1712) 'högfärdig'. 
1 tidigare skeden gynnade de puristiska 
språkvårdarna (Viktor Rydberg m.fl.) för-
åldrade, gärna fornnordiska ord och gilla-
de särskilt sådana folkmålsord som stämde 
överens med dessa. Folkmålet var bra i 
den mån det var fornt. Jag har däremot 
knappast anledning att värdera denna 
egenskap särskilt högt, utan i anslutning 
till nu aktuella språkvårdsvärderingar 
siktar jag framåt med mitt ordurval. 

7 
Av betydelse för valet av tänkbara riks-
språksord är däremot enligt nutida värde-
ring deras förekomst i nordiska grann-
språk. För de norrländska folkmålsordens 
del blir det här i första hand fråga om fin- 

landssvenskan och norskan. Att finlands-
svenskan innehåller en del säregenheter 
som också möter i norrländska dialekter 
är känt. Det bästa exemplet är infinitiven 
måsta. Det är emellertid vanskligt att fast-
ställa vilka ord som tillhör finlandssven-
skan i motsats till rikssvenskan. Jag nöjer 
mig med att jämföra mitt norrländska ur-
val med finlandssvenska folkmålsord, så 
som de redovisas i "Ordbok över Finlands 
svenska folkmål" (1976-, till fårskinn) och 
därefter i Vendells (1904-07) och Wess-
mans (1925-39) ordböcker. 1 norskan är 
som bekant gärdsgården mellan högspråk 
och folkmål sedan länge nerriven. Vi jäm-
för nynorskan med hjälp av "Norsk ord-
bok" (1966—, till flusken) och därefter Ivar 
Aasens ordbok (4. uppl. 1918). Av mitt 
ordurval har 32 ord återfunnits i finlands-
svenska dialekter, nästan genomgående 
österbottniska, och 46 i nynorskan och 
dess dialekter, med tonvikt på Tröndelag. 
Särskilt märker man att åtskilliga ord är 
gemensamma för bägge dessa grannspråk/ 
granndialekter, t.ex. klater (no. klatr), 
skryp, kvamna (nyno. kvavna). 

Att de norska dialekterna i Tröndelag och 
Osterdalen visar företeelser som är ge-
mensamma med de mellannorrländska är 
välkänt från dialektgeografin. De finlands-
svenska folkmålen intar en mer ambiva-
lent hållning, röjer ibland en närmare 
släktskap med de centralsvenska folkmå-
len än vad de norrländska dialekterna gör. 
Vi måste emellertid vara klara över att 
ordöverensstämmelser mellan ett eller 
några folkmål i Norge, ofta nära svenska 
gränsen, och vissa norrländska folkmål 
inte spelar någon större roll för den nor-
diska språkgemenskapen och mellanför-
ståeligheten, t.ex. båtlendning från Skogn 
i Nord-Tröndelag. Här skulle vi egentligen 
behöva ett mått på frekvensen i skrift och 
tal av de olika nordiska orden i våra 
grannspråk. 

Mer än nynorskan kan man vänta sig att 
bokmålet representerar en större och mer 
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homogen grupp norsktalande och norsk-
skrivande. Av våra 100 norrländska dia-
lektord har drygt 30 påträffats i bokmål, 
såsom det redovisas i Knutsen & Sommer-
feits stora ordbok (1927-57), t.ex. negle-
bit, skvetten, gjete, ruve. De uppräknade 
orden anförs i ordboken utan förbehåll 
med inskränkning i användningen, medan 
andra betecknas såsom "dial", eller "mest 
dial", t.ex. strul, tev; kjennspak, skryp, 
opljös 'alldeles ljus' (sv. uppljus); gnistre, 
kvamne, ralle, syte. De flesta orden finns 
också i nynorskan (enl. Norsk ordbok och 
Aasens ordbok). 

8 
Hittills har denna uppsats mest handlat 
om de proponerade riksspråksordens för-
utsättningar på språkgeografisk grund att 
upptas i riksspråket, inräknat deras före-
komst i de nordiska grannspråken och 
granndialekterna. 

Oundvikligt är att yttre egenskaper, dvs. 
uttryck eller benämningar, kan sätta 
spärrar för ord som för övrigt är väl läm-
pade. Ett exempel, som dock inte härrör 
från det aktuella dialektmaterialet, är de 
officiella svenska växtnamnen havtorn och 
hagtorn (Hippophae rhamnoides resp. 
Crataegus oxyacantha). Snarlikheten (pa-
rononymin) mellan de två växtnamnen är 
ödeläggande, i synnerhet med tanke på att 
uttalet have i stället för hage är vanligt i 
sydliga svenska dialekter liksom i dans-
kan. De norrländska folkmålens surbär el-
ler finnbär 'havtorn' vore betydligt rediga-
re. 

Ännu viktigare måste emellertid värde-
ringen av ordens inre egenskaper, dvs, in-
nehåll eller betydelser, vara, och inte en-
bart deras kognitiva (kunskapsmässiga) 
utan också deras emotiva (känslomässiga) 
betydelser. 

Den kategori av folkmålsord som det är 
lättast att motivera att de tas in i rikssprå-
ket kännetecknas av att de har en kognitiv 

betydelse, som står för ett begrepp eller en 
föreställning som saknar eget ord i riks-
språket, fastän detta skulle ha god an-
vändning av ett sådant. 

Det är emellertid svårt att strikt fastställa 
behoven i ett språks betydelseinventar. 
Ett välkänt exempel är det svenska ordet 
lagom som ofta kommer till användning i 
vårt språk, men anses sakna en betydelse-
motsvarighet i andra språk. På motsvaran-
de vis saknar det svenska riksspråket självt 
ord för betydelserna i dialekternas solbåge 
eller solhylla i uttrycket göra s. (skugga 
med handen för ögonen i motsol), mus-
bränd 'som är (mycket) ömtålig för eld el. 
värme' skväll '(om luft) klar och ren och 
genomsläppande för ljud på långa avstånd' 
drämna 'upplösa (om socker i kaffe)' till 
skillnad från kläcka 'smälta (om snö och 
is)' osv. 

För sådana begrepp eller föreställningar 
som saknar enkla benämningar i rikssprå-
ket, därför att de är specifika i den lands-
ända där ifrågavarande dialekt talas, är 
saknaden inte så stor. Men i samma mån 
som den berörda provinsen blir känd och 
omtalad i nationalspråket i dess helhet 
kommer orden i fråga att knacka på dör-
ren och begära hemvist i högspråket. 

Sådana ord är nipa 'hög och brant flod-
brädd', mjäla 'mjölfin sand el. mojord' 
och mjuna 'mylla el. lera blandad med 
stoftfin sand el. mojord', av vilka det tred-
je dock ännu ej vunnit insteg i SAOL. De 
hör alla tre närmast hemma i det geologis-
ka och lantbrukstekniska fackspråket. An-
nars torde etnologiska företeelser oftast 
föranleda inlån (via fackspråk) i högsprå-
ket av provinsiella ord, t.ex. lägd(a) 
'hövall, slåttervall'. Vidare fothus 'täckets 
tillvikning kring fötterna', som har avance-
rat till SAOB tack vare Pelle Molins 
Ådalsskildringar. Det hänger i sin tur ihop 
med norrlandsbäddning, som innebär att 
man inte stoppar täcket in under madras-
sen längs bäddens sidor. Vid fotänden tor- 
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de det kunna vikas under madrassen i stäl-
let för att bara vikas in, men den som 
lägger sig river ofta upp täcket och gör ett 
fothus för att ha det riktigt varmt om föt-
terna. En hake för detta ords marsch in i 
riksspråket är de moderna sovrummens 
värme och konkurrensen med andra dia-
lektord, såsom fotspönn. 

Ett sådant hinder står också emot nagelbit 
som har stöd i norskan men måste konkur-
rera med nagelkäll även i Norrland. 

Etnologiska företeelser blir lätt föråldrade 
i vår moderna tid. Ordet dåm för 'den 
jämna och behagliga klangen av t.ex. 
hästklockor vintertid' - ofta på långt av-
stånd - ligger väl utanför nästan alla nuti-
da svenskars erfarenhet, och geta 'valla 
kreatur (i skogen)' är numera en mycket 
ovanlig syssla, som de flesta barn i Norr-
lands inland i min egen generation fick 
pröva på. Ordets intåg besväras av poly-
onymi, geta, gäta; "vallgossens" riktiga 
benämning i norra Sverige är fortfarande 
getare, som ger de rätta konnotationerna. 

9 
Alltsedan Ferdinand de Saussures dagar 
har vi dragits med tesen om det språkliga 
tecknets godtycklighet - l'arbitraire du sig-
ne vid valet av benämning för en viss bety-
delse. Att bord heter Tisch på tyska, table 
på engelska och pöytä på finska visar med 
andra ord att dessa klart skilda benäm-
ningar inte beror på några typiska egen-
skaper hos begreppet 'bord'. Likaså fram-
går godtyckligheten av att rumänska glas 
betyder 'röst, stämma' och inte alls är lik-
tydigt med vårt glas, liksom av att rumän-
ska cald betyder 'varm', till skillnad från 
no. kald 'kall'. 

1 själva verket är emellertid åtskilliga ord 
motiverade, dvs, sambandet mellan be-
nämning och betydelse är inte helt tillfäl-
ligt utan meningsfullt på ett sätt som 
underlättar språkinlärningen och memore-
ringen av nya eller ovanliga ord. Det är 

därför man kan hävda att dialektordet vid-
färding är bättre än det liktydiga inlånade 
globerrotter, och det typiskt norrländska 
storhopen uttrycksfullare än majoriteten. 
Att invälvd och utvälvd är lättare att an-
vända rätt och hålla isär än sina gamla 
liktydingar konkav och konvex är uppen-
bart. 

Alla sammansättningar i nusvenskan är 
inte genomskinliga. Felet med kännspak 
är att betydelsen 'vis, klok, förståndig' hos 
det enkla adjektivet spak försvunnit för 
länge sedan, medan dess nya innebörd 
'foglig, medgörlig, stillfärdig', o.dyl. inte 
ger någon rimlig motivering för samman-
sättningen. De främmande orden är i regel 
omotiverade - eller som man också säger - 
ogenomskinliga för den som inte är hem-
tam i det långivande språket. Men de kan 
ha andra förtjänster, framför allt deras in-
ternationella giltighet, som talar för dem. 

Medan sammansättningar och avledningar 
i regel är indirekt motiverade, om de över-
huvudtaget är motiverade, så är de enkla 
orden oftast godtyckliga och ogenomskin-
liga, men direkt motiverade om de på nå-
got vis kan kallas genomskinliga. 

1 synnerhet vid känsloladdade ord tycks 
språket ofta föredra sådan motivering, 
dvs, direkt ljudhärmning eller ljudsymbo-
lik, som i vyssa eller korp. Också här har 
dialekterna en del att ge riksspråket. Ex-
empel på ord som fått fäste i riksspråket 
efter det att jag började min insamling av 
dialektord är tjorv med avledningen tjorvig 
samt strul med strulig och strula, som un-
der senare tid har trängt in i svenska 
riksspråket. Adjektivet tjorvig dök upp i 
tidningen Expressen 1964 och strulig i 
samma tidning 1966 (Svenska Akademiens 
ordboks arkiv och Svenska språknämn-
dens samlingar av nyord). Dessförinnan 
har de dock redan belagts i norrländsk 
skönlitteratur: tjorvig hos de bägge Norr-
bottensförfattarna Björn-Erik Höijer och 
Otto E. Carlsson och tjorva hos den sena- 
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re samma år, medan strul är antecknat 
redan 1905 hos Olof Högberg. Bägge or-
den betyder 'något hoprört el. trassligt'. 
Sannolikt har de genom sin ljudstruktur 
känts särskilt välägnade för att ge uttryck 
åt sådan innebörd. Bägge orden är kända 
från norrländska dialekter. Det senare 
förefaller dock vanligare och mer utbrett 
än det förra (även i norskan). Till fram-
gången kan tecknaren Kurt Palmheden ha 
bidragit med sina snåriga teckningar till 
dagskrönikan, till en början under signatu-
ren Kurt, men sedermera från hösten 1963 
Strul i studenttidningen Norrlands Varje-
handa i Uppsala. 

10 
Känsloladdning kräver gärna omväxling i 
det språkliga uttrycket. Skällsord och and-
ra nedsättande benämningar är sällan sta-
bila i sin uttrycksform utan företer stilis-
tisk omväxling, antingen mellan en be-
nämnings yttre formvariationer eller mel-
lan helt olika benämningar med synonymt 
kognitivt innehåll. På detta område före-
finns alltså ett stort behov av ord. Därför 
tror man gärna att gormsko har en chans i 
riksspråket, likaså klater och kylter samt 
slashans och slashane vid sidan av slashas 
vilka tillsammans utgör en typisk polyony-
mi. 

Helt allmänt, oberoende av ords känslo-
laddning, föreligger ofta ett stilistiskt be-
hov av omväxling vid ett språks använd-
ning. Kognitiva synonymer är därför inte 
alltid överflödiga, såsom frässe vid sidan 
av kattoxe och riksspråkets katt eller katt-
hane; nåk vid sidan av dålig; skryp vid 
sidan av odryg osv. 

Till skillnad från synonymi innebär homo-
nymi oftast ett hinder för folkmålsords in-
förlivande med riksspråket. Den i stora 
delar av Norrland vanliga fiskbenämning-
en stenbit 'bäcköring, Salmo trutta fario' 
är för det första en föga genomskinlig 
sammansättning. Den måste vidare inte 
bara konkurrera med stenbit i dess av 

sammansättningslederna motiverade bety-
delse 'bit av sten' utan också med 'nissöga, 
Cobitis taenia' (en fisksort som kallas så i 
Skåne) samt framför allt med hanen av 
'sjurygg, Cyclopterus lumpus', som är van-
ligast vid Västkusten men finns ända upp 
till Lule skärgård i Bottenviken. 

11 
Jag har med denna artikel gjort ett försök 
att finna en garnända att börja nysta på i 
ett ämne som ter sig som ett stort kylter. 
Det väsentliga ifråga om de svenska folk-
målsordens avancemang till en högre ge-
mensam språkart, högspråket, standard-
språket eller riksspråket är inte att kunna 
ställa upp säkra prognoser, inte heller att 
med kraft eller våld tvinga in ord i detta, 
utan att lägga till rätta förhållandena så att 
onödiga hinder avlägsnas. Kunskaperna i 
olika bygdemål skulle kunna ökas med 
ordlistor för olika regioner eller landskap, 
i vilka ortens folkmålsord presenteras med 
officiell stavning och betydelse, ibland 
också med uttalsangivelse. 

Dessa ordlistor kunde kanske ges ut av 
Svenska språknämnden i samarbete med 
Svenska Akademien. En sådan ordlista för 
den egna regionen borde finnas tillhands 
under svensktimmarna på skolans alla sta-
dier. Tack vare ordlistan med folkmålsord 
skulle osäkerheten om ordens rätta stav-
ning och användning skingras, santidigt 
som orden skulle lyftas på den språksocia-
la statusstegen. Förhoppningsvis skulle en 
sådan ordning ha två fördelaktiga resultat. 
Uttrycksfulla och innehållsrika ord skulle 
bevaras för framtiden i vårt språk, och 
eleverna skulle få lättare att uttrycka sig 
muntligt och skriftligt, när deras moders-
mål fick en starkare ställning i skolun-
dervisningen. 
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ordsamling från Ström. - Om polyonymi 
"mångnämnighet" se min undersökning 

4 
Jag har fem personer att tacka för tålamod 
och tidsspillan för min räkning: Margret 
Bylund, Myckelgensjö, en av Sven Öh-
mans viktigaste försökspersoner i hans av-
handling om svensk tonaccent, och hennes 
vuxntl dotter Svea Margret, Severt Den-
nolf, Nordmaling, Karl-Erik Konradsson, 
Slipstensjön, Vindeln, och Enar Lund-
quist, Lund, Skellefteå. 

5 

De tre ordlistorna för regionalt eller lokalt 
riksspråk: Torsten Bucht, Språket i Här-
nösand, Stockholm 1970; Jan-Gunnar 
Ågren. En undersökning av ordförrådet i 
Umeå stadsspråk i: Svenskans beskrivning 
5, Stockholm 1972; Gösta Bergman, 
Nordliga provinsialismer i det bildade 
svenska talspråket. Lund 1952. (Aven i 
Arkiv för nordisk filologi 66). Om utjäm-
nad landskapsdialekt se Mats Thelander, 
Språkliga variationsmodeller tillämpade 
på nutida Burträskmål, 1, Uppsala, 1979. 
s. 116 f. passim. 

10 
För fiskbenämningarna hänvisas till Kai 
Curry-Lindahl, Fiskarna i färg, Stockholm 
1953. 

De hundra orden 
100 norrländska folkmålsord som föreslås 
bli använda i riksspråket. (Alla ord är inte 
begränsade enbart till mellannorrländska 
dialekter. Några ord har fått fäste i riks-
språket efter det att författaren började 
insamlingen.) 

agasam -t respektingivande; gruvsam 
ampen -et orolig, ängslig; ivrig, arg 
båtlänning -en landningsplats för båt 
bäg -t tjurig, envis; hårdbedd 
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bänd -nt obekväni, stel, krånglig, vrång 
bärskog: gå el. vara i bärskog plocka vilda 

bär 
bös -t hastig och slamsig, oaktsam; burdus, 

viktig, högdragen 
dagvill -t som inte vet vilken veckodag det 

är 
dorma -ade -at upplösas, smälta 
dumpen -et slö, dåsig 
dyngdryg -t högfärdig på ett sätt som fram-

kallar förtret 
dåm -en sjungande ihållande ljud av ko- 

skälla el. hästklocka på långt avstånd 
fisksjö: vara på fisksjön hålla på och fiska 

fli -dde -tt: fli ned sig smutsa ned sig: fli 

ned golvet smutsa ned golvet; fli sig göra 

toalett 
flurig -t okammad, rufsig 
fly -tt rask i sina göromål, kvick i händerna 
fothus -et täckets tillvikning kring fötterna 
frässe -n katthane 
frö -dde -tt förfrysa 
frön -t spröd, skör; retlig 
fyka fök fukit virvia runt, flyga omkring 

(om snö el fjun); även fjuka 

fåhäv -t dum, enfaldig; oskicklig, valhänt 
fåhäving -en man som är enfaldig, oprak- 

tisk och oförmögen till självständigt ar- 
bete 

färdfus -t otålig el. nervös av reslängtan 
förhag -et förhinder 
fösk -en murken ved (i skogen) 
geta -ade -at valla (kreatur); även gäta 

getare -n vallhjon, valipojke 
gneka -ade -at knarra el. gnissla (om skor i 

snö, om hjulaxlar) 
gnistra -ade -at gnälla (otåligt om hund) 

gormsko -n pratmakare 
gormstut trätgirig person 
grålek -en ovänskap; jfr. i Muitrå grå om 

spänt (förhållande) 
huggsnål -t girig och snabb att ta för sig 
hä -dde -tt eng. "put", fi. "panna", dvs. 

sätta, ställa el. lägga 
häv -t duktig; stolt, yvsam 
invälvd -t konkav 
kastaktig -t ombytlig, ostadig (i värdering-

ar el. intressen) 

klater -ret besvär(lighet), krångel; även 
klatter 

klatrig -t krånglig, besvärlig; dålig, oskick-
hg 

knak -t rak och spänd i ryggen 
kvamna -ade -at vara nära att kvävas, tap-

pa andan 
kvira -ade -at jämra och klaga högljutt 
kylter -ret sammangyttrad el. hoptrasslad 

massa 
kyltra -ade -at gyttra ihop, trassla ihop 
kännspak -t som lätt känner igen männi-

skor; som är lätt att känna igen 
känsk -t bet. som föregående 
köjas -jdes -jts vara nära att kräkas, må illa 

lur -t misstänksam; narraktig, som gärna 
lägger försåt 

lägda -n hövall, slåttervall 
menljus -et skymningsijus blandat med 

lampsken 
musbränd -t som är mycket ömtålig för eld 

el. värme (t.ex. för att ta i varma fat) 
nagelbit -en stickande smärta i fingrarna 

när man har frusit 
nåk -t dålig; krasslig; dum 
ralla -ade -at skvallra, bära nyheter runt 

byn 
rat -et skräp; bråte (av ris och kvistar); 

avfall; dålig människa 
regnsommar -en sommar då det regnar 

mycket 
rusa -n platt kaka el. hög av kospillning 
ruva -ade -at se stor ut 
samsätta sig gå ihop om en uppgift; 

sammangadda sig 
skamkäft -en: tala skamkäft tala oanstän-

digt 
skammun -nen bet. som föregående 
skamtala -ade -at föra ett skamligt och 

oanständigt tal 
skrinn -t tunn, mager (om häst) 
skryp -t odryg 
skvolka -ade -at skvalpa som det låter t.ex. 

när man bär ett ämbar som ej är fullt 
med vatten 

skväll -t (om luft) klar, ren och genomsläp-
pande så att det hörs långt 

skvätten -et lättskrämd (om häst) 
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sla.shane slarver; jfr slashas odugling i 
SAOL 10 

sleka -ade -at sitta löst; gå ostadigt 
slinga slang slungit slingra, slänga och 

dingla 
slock -et stort tråg 
snå -dde -tt dra ett kallt luftdrag (utomhus 

vintertid) 
solbåge -n hand som skuggar över ögonen 

i stark motsol 
solhylla -n bet, som föregående 
stenbit -en forell, bäcköring 
storbjuden -et nödbjuden, som måste tru- 

gas mycket 
storhopen de flesta, majoriteten 
strul -et virrvarr, röra; villervalla 
strula (ihop) fösa ihop i en enda röra 
strulig -t oordnad; bråkig 
strågna -de -at råka i tillfällig andnöd ge- 

nom att luftstrupen drar ihop sig av 
kyla, eller av att ngt hamnat i fel strupe 

ströja -jde -jt jaga, hetsa, driva på 
stula -ade -at hastigt stjälpa omkull, falla 

omkull i skidbacke, slå kullerbytta 
sud -en reling 
sunda -ade -at dröna och söla, vara sen och 

långsam 
suinlig -t slö, trög, senfärdig 
surlänt sank 
syta -tte -tt sköta småbarn 
tjorv -et trassel (t.ex. om garnhärva) 
tjorvig trasslig; krånglig 
tjå -dde -tt uthärda; tjå sig ha tålamod 
täv -et lukt av ngt unket el. smutsigt 
uppijus alldeles ljus; allmänt uppenbar 
urböka rumstera, grassera 
utvälvd konvex 
vidfärding -en en som är vida omkring; 

landstrykare, gesäll; globetrotter 
vildskiftning -en vildbasare 
väderfast stillaliggande på grund av dåligt 

väder på sjön (men även om vintern när 
man färdas med släde el. på skidor) 

Litteratur 
Statsnamn och nationalitetsord 
Vad bör en innevånare i den nya staten 
Burkina Faso kallas? Burkinabe, som i 
franskan, burkinare eller burkinier? Invå-
narna i Saudiarabien - kan man kalla dem 
saudier rätt och slätt? Kan man säga både 
chilen och chilenare om en person från 
Chile? 

1 skriften Statsnavn og nasjonalitetsord 
får man veta att personen från Burkina 
Faso, förutvarande Övre Volta, kallas 
burkinier, att en saudiarab också kan kal-
las saudier och att bägge formerna chilen 
och chilenare går att använda. 

Statsnavn og nasjonalitetsord innehåller 
svenska, danska, norska och finska listor 
över alla i dag självständiga stater, med 
nationalitetssubstantjv och nationalitets-
adjektiv angivna, från Afghanistan, af-
ghan, afghansk till Osterrike, österrikare, 
österrikisk. Dessutom har de inom Norden 
självständiga områdena Färöarna, Grön-
land och Åland tagits med. Den svenska 
listan har gjorts i samarbete med Utrikes-
departementet. 

Skriften är en ny, reviderad upplaga av 
Statsnamn och nationalitetsord, som förut 
gavs ut av varje nordisk språknämnd un-
der egen titel (på danska och norska Navn 
på stater). Den nya upplagan ges ut av 
språknämndernas gemensamma organ 
Nordiska språksekretarjatet i Oslo. Skrif-
ten beräknas komma ut efter årsskiftet 
1987. Den kan beställas från Svenska 
språknämnden. Priset kommer att ligga på 
omkring 20 kronor. 

Catharina Grunbauni 

Forts. litteratur s. 21. 
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Birgitta 	Om nyord i svenskan 
Lindgren 

1 väntan på en recension av Språknämndens nyligen utgivna 

ordbok Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal ger en av 

redaktörerna, Birgitta Lindgren, en liten orientering om bo-
kens bakgrund och utformning. 

Ett nordiskt samarbete 
När boken med nyord nu föreligger är den 
resultatet av ett mångårigt arbete. Lite be-
roende på hur man räknar kan man kom-
ma fram till så olika siffror som fyrtio år 
och elva år. Språknämnden inrättades 
1944 och en av dess huvuduppgifter då 
som nu var att följa det svenska språkets 
utveckling i tal och skrift, bland annat ge-
nom att notera nya ord och uttryck och 
nya användningar av gamla ord. Det eg-
entliga arbetet med att presentera detta 
material i form av en >ordbok tog dock 
verklig fart 1975 med ett särskilt anslag 
från Nordiska ministerrådet. Att anslaget 
kommer därifrån är naturligt eftersom 
ordboken faktiskt är ett nordiskt projekt. 

Förutom den ovan angivna uppgiften att 
följa språkets utveckling och den självkla-
ra uppgiften att utöva språkvårdande 
verksamhet skall Språknämnden nämligen 
också verka för nordiskt samarbete på 
språkvårdens område i syfte att vidmakt-
hålla och stärka den nordiska språkgemen-
skapen. En viktig förutsättning för sådant 
samarbete är existensen av motsvarande 
organ i de andra nordiska länderna; den 
norska språknämnden bildades 1951 och 
den danska 1955. Ett systematiskt samar-
bete speciellt beträffande studiet av ord-
förrådens tillväxt kunde därmed ta sin 
början. 

En dansk, en norsk och en 
svensk ordbok 
Tanken att de tre språknämnderna gemen-
samt skulle presentera resultaten av ord-
samlandet för allmänheten gav först upp- 

hov till kortare danska, norska och sven-
ska ordlistor publicerade i den gemensam-
ma skriftserien Nordiska språkfrågor, som 
utkom under perioden 1955-1967. 1 slutet 
av 1960-talet beslöt man att försöka sig på 
mer omfattande presentationer i form av 
ordböcker. Idén med en enda, samnordisk 
ordbok - alltså med danska, norska och 
svenska ord upptagna om varandra i alfa-
betisk följd - ansågs inte vara lämplig just 
i detta sammanhang. (Det finns emellertid 
samnordiska ordlistor, t.ex. Turistord i 
Norden, 1970, och Släktnamn i Norden, 
1977, båda utgivna av de nordiska språk-
nämnderna i samarbete.) 

Man bestämde att ordböckerna över 
nyord så långt som möjligt skulle göras 
likartade. Så t.ex. skulle varje ord dateras, 
helst med uppgift om tidigaste belägg, och 
dess användning gärna visas med belysan-
de citat. Vidare skulle anges om motsva-
rande ord fanns i de nordiska grannsprå-
ken och om ordet var inlånat från eller 
påverkat av något språk. Förutom själva 
ordboksdelen skulle ordböckerna också 
innehålla avsnitt om ordbildning och lån-
ord samt en baklängeslista. (Vad en sådan 
lista innebär förklaras närmare nedan.) 
När det gäller omfånget är den norska och 
den svenska boken ungefär lika stora med 
ca 7500 ord, medan den danska trots sitt 
mycket större format faktiskt "bara" inne-
håller ca 4500 ord. Där har man i stället 
tagit med flera citat för varje ord. Perio-
den som ordböckerna skulle omfatta be-
stämdes till efterkrigstiden och framåt. Av 
praktiska skäl valde dock den danska 
nämnden att som bakre gräns ta sitt star- 
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tår, 1955, och inte som den norska och den 
svenska det första fredsåret 1945. 

Naturligtvis hade man hoppats att de tre 
ordböckerna skulle föreligga samtidigt på 
bokhandeisdiskarna. Så blev det nu inte; 
1982 var norrmännen klara med sin bok, 
Nyord i norsk 1945-1975, och det var inte 
rimligt att de skulle vänta med publice-
ringen tills Danmark och Sverige var kla-
ra. Den danska boken, Nye ord i dansk 
1955-1975, publicerades 1984 och nu 1986 
finns slutligen också den svenska ordbok-
en, Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. 

Det praktiska ordboksarbetet 
Det kunde kanske vara intressant att titta 
lite närmare på hur vi gått till väga vid 
utarbetandet av ordboken. 

Källor 
För att ställa samman en ordbok måste 
man självklart först finna orden som skall 
vara med. På Språknämnden har vi med 
tiden fått ihop en rätt stor ordsamling hu-
vudsakligen bestående av tidningsklipp 
med ord som bedömts vara nya. Att det är 
tidningar som befunnits vara den mest 
givande källan vid letandet efter nya ord 
är inte så konstigt. Det är där orden dyker 
upp när de är nya och aktuella och i ett 
och samma tidningsnummer finns det 
många olika ämnesområden och stilarter 
att välja ord ur. På Språknämnden går vi 
igenom minst två dagstidningar per dag 
och ett par kvällstidningar per vecka och 
excerperar ord, som det heter när man 
klipper ut eller skriver av textavsnitt med 
något intressant ord. Självfallet går vi då 
och då också igenom veckotidningar och 
facktidskrifter, liksom annan litteratur 
som skönlitteratur och facklitteratur. Som 
en komplettering av vår egen excerpering 
får vi regelbundet kopior av nya excerpter 
från Svenska Akademiens ordboksredak-
tion och i utbyte skickar vi kopior av så 
gott som alla våra ordiappar dit. 

För att få ett urval till vår ordbok gick vi 

alltså först och främst igenom våra egna 
ordsamlingar, f.n. ca 70000 ordiappar. Vi-
dare undersöktes nyare ordböcker och 
uppslagsböcker. Vi upprättade också en 
lista över ord som fanns i den 10 upplagan 
av Svenska Akademiens ordlista från 1973 
men inte i den 9 upplagan från 1950. Det 
var förstås inte alla tillskott i den 10 uppla-
gan som var nya ord sedan 1950. Det kun-
de ju bland nykomlingarna också finnas 
gamla ord som t.ex. glömts eller uteläm-
nats av andra skäl i den 9 upplagan. Det 
gäller t.ex. arbetskamrat, farsa, knästrum-
pa, rattlås. Såväl i fråga om urval som 
andra moment i ordboksarbetet har det 
förstås varit mycket värdefullt att kontinu-
erligt få ta del av material från det samtidi-
ga arbetet i Danmark och Norge. Deras 
urvalslistor har kunnat påminna om ord 
som vi kanske kunde ha förbisett och vice 
versa. 

Urval 

Ordbokens ca 7500 ord utgör givetvis bara 
ett urval av tänkbara ord. Något mått på 
hur många ord som kommit in i svenskan 
under den här perioden går inte att ge, 
lika litet som man över huvud taget kan 
säga hur stort ordförråd ett levande språk 
har. Man gjorde från början den bedöm-
ningen att med ett visst format och viss 
utformning av varje ordartikel skulle ord-
boken kunna rymma 7 000-8 000 ord. 

Det språkområde som ordboken avser att 
täcka är allmänspråket, dvs, det språk som 
inte är begränsat till något speciellt fack-
område eller någon speciell grupp. Det 
betyder inte att facktermer har uteslutits. 
Det finns faktiskt åtskilliga med, men det 
rör sig då om ord som har bedömts vara 
införlivade med allmänspråket, dvs, något 
så när bekanta för flertalet människor. 
Från medicinens område har vi med ord 
som audiogram, dialys, DNA-hybridise-
ring, från kärnenergins område ord som 
atomreaktor, fission, härdsmälta, radiak 
och från datateknik ord som diskett, mo- 
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dem, skönskrivare. Men i inget fall är det 
fråga om någon fullständig inventering av 
ett fackområde. Vi bygger inte vårt urval 
på frekvensundersökningar utan redaktio-
nens samlade bedömning har avgjort om 
ord skall tas med i ordboken eller ej. 

Ord ger naturligt upphov till andra ord, 
bl.a. genom att sammansättningar kan bil-
das i outsinligt antal. Vi har t.ex. förutom 
bingo tagit med bingospel och bin govinst. 
Av utrymmesskäl har vi inte tagit med fler 
sammansättningar till huvudordet fastän 
bl.a. bingobricka och bingohall mycket väl 
hade försvarat sin plats. 

Ord som verkar alltför tillfälliga har givet-
vis undvikits och vi har i stället eftersträvat 
att få med ord som står för något fast, 
etablerat begrepp - hur nytt det än är. När 
vi ändå har tagit med en del ord av 
"engångskaraktär" har det ofta varit för 
att belysa hur ett visst ord används som 
förled eller efterled. Vi har t.ex. tagit med 
hygienbit, trafikfilosofi, velourdirektör inte 
för att dessa ord skulle vara så särskilt 
intressanta i och för sig utan för att de 
belyser orden bit, filosofi och velour - alla 
i bildlig eller vidgad användning. 

Normalt har inga namn tagits med bortsett 
från namn på myndigheter, institutioner 
o.d. Av varunamn har endast sådana ta-
gits med som kommit att användas på ett 
friare sätt, dvs, som förlorat sin karaktär 
av egennamn, t.ex. galon, vespa. 

Främmande ord har medtagits i den mån 
de uppfattas som något så när inlemmade i 
vårt ordförråd. (Hur knöliga de än kan 
vara att anpassa till vårt svenska böjnings-
system.) Ord som bedömts som alltför till-
fälliga eller ovanliga har utelämnats, så 
t.ex. love-story 'kärlekshistoria' och sup-

on (en speciell överrocks- eller skomo-
dell). Det skall emellertid erkännas att 
gränsen kan vara svår att dra mellan såda-
na mer tillfälliga ord av citatlånstyp och 
mer etablerade lånord. Det är en vanlig 
gång för många ord av främmande här- 

komst att de i ett första skede uppfattas 
som tillfälliga för att sedan bli helt hemta-
ma. 

Inte bara helt nyskapade ord som dator 

eller andra nya ord som t.ex. bokkafé, 

joggare, kem har tagits med utan också 
ord som finns belagda före 1945, men som 
sedan fått ny betydelse eller ny använd-
ning, t.ex. alibi i betydelsen 'försvar, ur-
säkt, förevändning' eller bit i bildlig an-
vändning, t.ex. ta sin bit av ansvaret, eller 
äldre ord som fått ökad användning, t.ex. 
information och kommunikation. 

Datering 
Ordboken avser ju en period på fyra de-
cennier. Eftersom det är en rätt lång tid 
har vi försökt att precisera dateringen av 
orden inom denna period antingen med 
ett årtal (kakmix 1954), vilket anger det 
tidigaste belägg vi har hittat för ordet, 
eller mer ungefärligt (egotripp 1970-t.). En 
sådan mer ungefärlig datering ges speciellt 
då befintliga belägg bedömts som alltför 
sena. 

Det är givet att det ofta är mycket svårt att 
med fullkomlig säkerhet tidfästa ett ords 
tillkomst och därför måste de givna date-
ringarna tas med viss reservation. Vissa 
ord låter sig lättare dateras än andra. Det 
gäller ord som står för en specifik företeel-
se som inträffat vid ett bestämt tillfälle. 
När den första satelliten skickades upp i 
rymden av Sovjet den 4 oktober 1957 
spreds samtidigt den ryska benämningen 
för satellit, sputnik (eg. 'följeslagare, res-
kamrat'). Visst hade man länge diskuterat 
rymdfärder och uppsändande av olika 
rymdfarkoster men så vitt vi vet har den 
ryska benämningen inte varit känd av om-
världen före oktober 1957. De flesta ord 
saknar emellertid sådant "födelsedatum". 
Ta t.ex. kontorisering 'det att göra om 
(bostäder) till kontor'. Vårt tidigaste be-
lägg är från 1957 men det finns ingen an-
ledning att tro att kontorisering inte tidi-
gare hade kunnat ske, snarare är det väl så 
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att man så länge man har talat om kontor 
också kunnat göra om en bostad till ett 
kontor. Men av de belägg att döma som vi 
har sett av kontorisera verkar det som om 
företeelsen vid den här tiden hade börjat 
kräva en benämning. - Att i varje enskilt 
fall driva sökandet så långt som till ett helt 
säkert första belägg skulle för övrigt inte 
bara ha varit orimligt arbetskrävande utan 
ofta faktiskt omöjligt. 

När det gäller datering och kontroll av 
datering har vi haft förmånen att få tillträ-
de till Svenska Akademiens ordboksre-
daktions samlingar av opublicerat materi-
al. Det har inte bara varit synnerligen vär-
defullt utan också mycket stimulerande för 
en språkvetare att få röra sig i denna or-
dens skattkammare. Totalt rör det sig om 
7-8 miljoner ordlappar, varav det opubli-
cerade materialet har uppskattats till ca 2 
miljoner. 

Vi har också haft stor hjälp av uppgifter 
om motsvarande ord i danska och norska. 
Eftersom samhällsutvecklingen i Norden 
är så likartad är det troligt att nya företeel-
ser och åtföljande benämningar dyker upp 
så gott som samtidigt och därför finns det 
särskild anledning att intressera sig för 
grannspråkens tidsuppgifter om orden. 

Det var arbetet med urval och daterings-
kontroll som var de mest tidskrävande 
momenten. 

Andra uppgifter 
Uppgifter om ordens uttal, böjning, 
stilvärde m.m. finns med när det bedömts 
som nödvändigt. Vidare anges i regel or-
dens betydelser, ibland genom något bely-
sande exempel. 

Etymologiska uppgifter ges för många 
ord; det gäller speciellt ord som vi fått från 
andra språk. Det finns också ett särskilt 
kapitel med listor över lånorden fördelade 
på de olika språken. Att ord som body-
building, design, pizza och kehab är inlå-
nade är inte så svårt att se. Sådana lån 

kallas direktlån. Däremot kan det komma 
som en överraskning att ord som hjärn-
död, nyckelfärdig och tredje världen fak-
tiskt också är lån. Där har man tagit själva 
uttrycksmönstret från ett annat språk men 
översatt led för led. De nämnda orden 
kommer av engelska brain death, tyska 
schlässelfertig och franska le tiers monde. 
Sådana lån kallas översättningslån. Det 
finns ytterligare en typ av svårgenomskå-
dade lån. Det rör sig om s.k. betydelselån, 
dvs, till ett redan existerande ord i det 
egna språket lånar man in en betydelse 
hos motsvarande ord i ett annat språk; 
t.ex. till duva betydelsen 'förespråkare för 
en mjuk hållning i utrikespolitiken', till 
inne betydelsen 'modern'. Båda fallen är 
lån av en utvidgad betydelse hos motsva-
rande ord i engelskan, dove resp. in. 

Som tidigare nämnts uppges också danska 
och norska motsvarigheter till de svenska 
uppslagsorden. Det är emellertid inte frå-
ga om några översättningar. Frånvaro av 
dansk eller norsk motsvarighet vid ett visst 
ord skall alltså inte tolkas så att det bak-
omliggande begreppet nödvändigtvis 
saknar uttryck i dessa språk bara att de 
uttrycken till innehåll och form inte är 
direkta motsvarigheter till det svenska or-
det. 

Baklängesordlista 
1 slutet av ordboken finns som tidigare 
sagts en baklängesordlista. Det är en lista 
där orden står alfabetiskt ordnade efter 
ordsiutet, dvs, man utgår från sista boksta-
ven, sedan från näst sista osv. 

Ex. 
dubba 

oljeskada 
maffia 
kebab 

drogad 

Det är institutionen Språkdata i Göteborg 
som har hjälpt oss att få fram baklängeslis-
tan. Den är inte bara tänkt att vara till 
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glädje för rimsmidare och korsordsiösare 
utan är praktisk om man t.ex. vill jämföra 
ord med samma ordsiut. Vi kan alltså lätt 
se vilka ord som slutar på -vård. Samman-
räknat är det 40 ord, bl.a. äldrevård, lo-

kalvård, övervård. 

Fortsättningen 
Eftersom vårt arbete med att samla in nya 
ord fortsätter är det naturligt att vi även 
framöver kommer att presentera våra 
fynd. Exakt hur ofta och i vilken form är 
ännu inte bestämt. 

Forts. Litteratur 
Att förstå varandra i Norden 
Nordbor som vill förstå och göra sig för-
stådda när de umgås med varandra har nu 
fått en hjälpreda i skriften Att förstå var-
andra i Norden. På femtio sidor får man 
råd om hur man bör tala för att bli uppfat-
tad, vad man bör tänka på i sitt ordval och 
hur man över huvud taget undviker att 
hälla grus i maskineriet. Skillnaderna mel-
lan danskan, norskan och svenskan bely-
ses kortfattat, och kortfattat presenteras 
också de viktigaste uttalsreglerna i dessa 
tre språk och i finskan, isländskan, färö-
iskan och samiskan. 

Här förklaras också varför engelskan, 
tvärt emot vad många tror, inte är särskilt 
effektiv som umgängesspråk nordbor 
emellan. En ordlista på ca 400 danska, 
norska och svenska ord som ofta hindrar 
språkförståelsen avslutar skriften: gör man 
sig förtrogen med dem har man avverkat 
åtskilliga av de grundläggande hindren för 
utbytet med andra nordbor. 

Några avsnitt ägnas åt hur man med andra 
än rent språkliga medel underlättar språk-
förståelsen vid nordiska möten och konfe-
renser. Här ges också råd om vad man bör 
tänka på när man talar genom tolk och hur 
man går till väga för att anlita tolkar. 

Att förstå varandra i Norden är en utvid- 

gad version av Att tala nordiskt, som kom 
ut 1980 på initiativ av P. 0. Sundman och 
med Catharina Griinbaum vid Svenska 
språknämnden som författare, i samråd 
med Bertil Molde. 1 den nya skriften med-
verkar också Mikael Reuter vid Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken i 
Finland, i samråd med Pirkko Ruotsala-
men. Utgivare är Nordiska rådet, Nordis-
ka språksekretariatet och Nordiska språk-
och informationscentret. 

Att förstå varandra i Norden kostar i bok-
handeln 10 kr exklusive moms; paket om 
tio exemplar går på 75 kr. Skriften kan 
också beställas från Liber distribution AB, 
Förlagsorder, 16289 Stockholm 10. (1 
Danmark kan den köpas från Statefis In-
formationstjeneste, i Norge från Univer-
sitetsforlaget och i Finland från Statens 
tryckericentral.) Enstaka exemplar kan 
också köpas hos Svenska språknämnden. 

TT-språket 
Åtskilliga journalister och redaktörer har 
under årens lopp med jämna mellanrum 
tillgripit en liten skrift vid namn TT-språ-
ket som första hjälpen i språkfrågor. 1 oli-
ka upplagor alltsedan 1965 har denna lilla 
handledning varit blå, röd, grön, orange 
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och brun. Brun är också den senaste ut-
gåvan, på vars omslag det står att den är 
en omtryckning av 1983 års upplaga. Ändå 
skulle man nog vilja tala om en ny version. 

TT-språket av år 1986 är nämligen rejält 
omredigerad, till förmån för det innehålls-
liga sammanhanget. Vidare har en del nya 
råd kommit till. Här finns alltså kortfatta-
de anvisningar för interpunktion, bruk av 
siffror, bruk av stor och liten bokstav, av-
stavning mm. Här finns koncentrerade 
anvisningar för hur man återger ortnamn 
och personnamn på andra språk med and-
ra bokstavstecken. Lite vanlig språkriktig-
het har också fått ett par sidor, och sådana 
vanliga problem som böjningen av mass-
medium, centrum, video och ordförande 
tas också upp. 

Nyttig är listan över begrepp som måste 
hållas isär, t.ex. avvisning - utvisning, gri-
pa - anhålla - häkta - arrestera, procent - 
procentenhet, uppsägning - avsked - per-
mittering - varsel och den lilla förteckning- 

en över fallgropar inom det militära ord-
förrådet: försvarsgren - truppslag - vapen-
slag m.m. TT-språket innehåller också en 
lista på namn på stater med tillhörande 
benämningar på invånarna, i överensstäm-
melse med den svenska listan i Statsnavn 
og nasjonalitetsord. Skriften avslutas med 
ett detaljerat register. 

Bakom TT-språket står TT:s språkvårds-
kommitté, vars ordförande är Kaj Karl-
holm - en välbekant röst för de flesta ra-
diolyssnare sedan många år. Kaj Karlholm 
inte bara tjänar som föredöme för yngre 
nyhetsuppläsare; som medlem i Svenska 
språknämnden är han också en praktiskt 
utövande språkvårdare inom Tidningarnas 
telegrambyrå. Att TT-språket i sitt an-
språkslösa format fyller en funktion bevi-
sas av att den ligger på många skrivbord 
långt utanför TT-medarbetarnas krets. 
Skriften säljs i bokhandeln och direkt från 
TT, pris ca 28 kr. 

Catharina Grtinbaum 

Lars 	 Språkets hemlighet 
Henriksen 

Hur man får utbyte av att ägna sig åt de nordiska 
grannspråken - en språkpsykologisk vägledning 

Denna artikel publicerades ursprungligen i Mål & Mele, en 

dansk språktidskrift. Anledningen till att den översatts och 

bearbetats i stället för att bara återges på originalspråket som 

en dansk läsövning framgår om man läser artikeln. 

Den som inte kan något främmande språk kan inte sitt eget. 
Goethe 

Det är välkänt bland modersmålslärare i Språkpsykologiskt sett är det nämligen 
Norden att det är svårt att få eleverna - helt naturligt att det är dåligt bevänt med 
och faktiskt också lärarna! - att intressera 	lusten att ge sig i kast med grannspråken. 
sig för de andra nordiska språken. Ett 	(Politiska åsikter - jfr skandinavismen - 
spännande litterärt verk på ett grannspråk 	kan självfallet på ett annat plan påverka 
kan man till nöds få gehör för, men intres- detta.) Denna ovilja kan man beklaga och 
set för själva språket är minimalt. Detta är motverka på olika sätt, men man kan ock- 
inte någon slump. 	 så se på fenomenet på ett mer accepteran- 
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de och förstående vis. För i konsekvens 
med detta pedagogiska problem har det ju 
uppstått ett särskilt, språkligt ämne: näm-
ligen motståndet mot att lära sig grann-
språk - och det kan man då ta som ut-
gångspunkt i undervisningen. 

Språklig striptease 
Detta motstånd är nämligen inte bara ett 
ytligt fenomen utan det hänger nära sam-
man med språkets väsen. Det kan därför 
användas som ingång till en djupare för-
ståelse av hur språket fungerar. Saken är 
den att i svenskens upplevelse av danskan 
- och i danskens upplevelse av svenskan - 
avslöjas språkets hemligheter. När 
svenskar ser på danskan blir språket sko-
ningslöst genomskådat och skamlöst blot-
tat. Vi behöver inte locka och lura av språ-
ket dess hemligheter, såsom vi gör när det 
är svenska vi sysslar med, för på danska 
lyser de oss rätt i ögonen. 

Så låt oss göra detta. Låt oss ställa in oss 
på lite språklig striptease. Och detta alltså 
inte för att kunna förstå det danska språ-
ket och det danska folket bättre utan helt 
språkegoistiskt för att bättre kunna förstå 
svenskan och språkets mekanismer över 
huvud taget. 

Språkets hemlighet är helt enkelt språket 
självt! "Språket vill bli förbisett" säger 
den danske språkforskaren Louis Hjelms-
lev. För att språket skall kunna fungera 
måste det verka i uppmärksamhetens yt-
terkant. Språket är till sin natur föga med-
vetet, det är därför det så att säga tar emot 
när vi vill studera det, lyfta upp det i med-
vetandet. De flesta andra ämnen har inte 
dessa problem. Månen har t.ex. inte något 
emot att märkas, den är upphöjt oberörd 
inför det. Men språket vill verka i all obe-
märkthet. När vi i den dagliga kommuni-
kationen fäster oss vid språket är det van-
ligtvis tecken på att kommunikationen blir 
störd: dialektala former som avviker från 
ens egen dialekt, språkfel, stilistiska klum-
pigheter osv. Språket är som den perfekte 

kyparen - det skall fungera friktionsfritt 
utan att väcka uppmärksamhet. (Ett un-
dantag är poetiskt språkbruk, som gene-
rellt kräver skärpt uppmärksamhet.) 

Men vad sker när vi svenskar hör danska? 
J0, då kan vi inte låta bli att uppleva lju-
den. Vi tycker att danska låter underligt! 
larvigt!idiotiskt/charmerande - och det in-
nebär att det åtminstone låter. Med lite 
övning kan vi väl följa med i vad orden 
betyder, men hela tiden är vi samtidigt 
klara över att de består av ljud. 

Kontraktet 
1 svenskens upplevelse av danskan uppen-
baras den första av språkets grundhemlig-
heter, något jag vill kalla den fonetiska 
förträngningen. Språket består ju av ljud, 
men det försöker med all kraft att få oss 
att bortse från detta. Och det lyckas, för-
trängningen fungerar. Utan att egentligen 
vara klara över det har vi accepterat detta 
språkkontrakt. Vi hör inte ljud när någon 
talar, vi hör betydelser, vi hör vad han 
menar. 

Språkkontraktet är det avtal som finns 
mellan oss och språket. Punkt 1 i detta 
kontrakt är den fonetiska förträngningen: 
vi går med på att låtsas som om ljuden inte 
finns där, att inte lägga märke till dem och 
bara fästa oss vid betydelsen. 1 gengäld 
lovar språket oss att ställa upp som effek-
tivt kommunikationsmedel. Och det fun-
gerar som sagt för det mesta. Ordlekar 
t.ex. bryter kontraktet - och framkallar 
som andra tabubrott förargelse eller 
skratt. 

Den andra av språkets hemligheter, punkt 
2 i kontraktet, är den betydelsemässiga 
förträngningen. För knappt har vi accepte-
rat att vi - när vi t.ex. hör ljudräckan k-a-
n-i-n - skall strunta i ljuden och bara upp-
leva en betydelse, nämligen en föreställ-
ning om ett visst djur, ja knappt har vi 
gjort det förrän språket går ett steg vidare 
och kräver att vi i vissa situationer till och 

23 



med bortser från detta. För när vi hör 
ordet försökskanin är det inte meningen - 
enligt kontraktet - att vi skall uppleva be-
tydelsen 'kanin', nej, vi skall uppleva en 
människa eller ett djur som används till 
vetenskapliga experiment. Och det gör vi. 
Också denna förträngning verkar för det 
mesta. Men den kan upphävas. Meningen 
Apor är dåliga försökskaniner kan förefal-
la lite underlig eftersom orden apor och 
kaniner liksom krockar. (Det är det feno-
menet som kallas katakres i den klassiska 
stilistiken.) 

Också denna språkets andra hemlighet, 
den betydelsemässiga förträngningen, 
kommer i gungning i mötet med danskan. 
När vi på svenska hör orden daggmask, 
vaktmästare, skyfall upplever vi dem inte i 
sina betydelsemässiga delelement, men 
när vi ser de danska orden regnorm, alt-
muligmand, skybrud kan vi inte undgå att 
dela upp dessa sammansättningar - vi tyc-
ker att de är mycket målande beskrivning-
ar. Svenskan är faktiskt lika målande - 
men i överensstämmelse med kontraktet 
upplever vi det inte. 

Det är en mycket utbredd vanföreställning 
att tro att andra språk är mer poetiska och 
målande än ens modersmål. Vanföreställ-
ningen beror - som framgått - på att vi i 
enlighet med språkkontraktet, alltså i 
kommunikationens intresse, inte lägger 
märke till de fasta bilderna i vårt moders-
mål. Om vi gjorde det skulle det ske allt-
för många sammanstötningar av den ovan-
nämnda arten. 

Något av det allra svåraste - och kanske i 
sista instans omöjliga - med att lära sig ett 
främmande språk är att skaka av sig dessa 
första-upplevelser, att acceptera förträng-
ningen. Utlänningar som lär sig svenska 
upplever t.ex. ordet avslöja som något 
med att riva av en slöja, tilldragande som 
något med att dra till sig, framstående som 
något med att stå fram. Men det gör knap-
past vi svenskar. 

Danska är vägen till insikt 
Språkets hemlighet består alltså i att det 
döljer sin teknik, sin konstruktion. Vi 
skall bara uppleva det färdiga resultatet - 
inte hur språket har kommit fram till det. 
Detta är kärnan i de två förträngningarna. 
På ett annat fält är det samma process 
Goethe talar om: "Mann merkt die Ab-
sicht und wird verstimmt". 

Med språkets upplevelsemässiga under-
tryckande menar jag således det förhållan-
det att själva språkförmågan, detta att 
kunna (ett) språk, är uttryck för en för-
trängning, en negligering av den omedel-
bara upplevelsen av dels ljudelement, dels 
betydelsemässiga delelement: Språket 
suddar ut alla spår! När vi talar upplever vi 
kommunikationsavsikten, inte hur denna 
är framkallad. 

Vi kan förstå detta helt klart genom att 
jämföra svenskens upplevelse av danska 
med en dansks upplevelse av sitt eget 
språk. Skillnaden är den att förträng-
ningarna inte fungerar för svensken, som 
därför blir språkuppmärksam. Vi kan då 
helt logiskt sluta oss till att språkkontrak-
tet går ut på att avleda denna uppmärk-
samhet. För det är ju klart att det hör till 
det danska språkets funktion att bli upp-
fattat som en dansk gör det, medan sven-
skens upplevelse är konstlad och onaturlig 
och främmande för dansk språkkänsla. På 
detta sätt kan det att syssla med danska 
nästan inte undgå att resultera i viktiga 
språkliga insikter. 

På det hela taget är det en fantastisk möj-
lighet för en djupare förståelse av språkets 
väsen att tala ett språk som har en närbe-
släktad form som fungerar som riksspråk i 
ett självständigt språksamhälle. När vi 
upplever språkliga avvikelser inom vårt 
modersmål, alltså inom en och samma 
övernorm - som t.ex. i dialekter och socio-
lekter - förefaller de oss kanske som fula, 
oriktiga, slarviga osv. De framstår som fel 
eller egendomligheter som t.o.m. ibland 
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kan tolkas som symtom på den talandes 
bristande begåvning, såsom det visar sig i 
språkriktighetsdiskussioner. Men när vi 
möter precis samma typer i ett nordiskt 
grannspråk måste vi acceptera att vi då 
inte kan dra sådana slutsatser. Vi kan inte 
avskriva danska som rena förfallet, därför 
att den skenbart kastar om genus: på dans-
ka heter den en krig, en finger, en lyd och 
en ting, medan det å andra sidan heter et 
digt, et billede och et menneske. Vi kan 
spontant tycka att det låter konstigt med 
det danska Det er mig i stället för Det är 
jag, men vi vet mycket väl att danskarna 
inte upplever det så. Och om vi tänker 
närmare efter kan vi rent av nå fram till att 
förstå att: det att lära sig ett språk betyder 
att lära sig att uppleva det som icke-kons-
tigt. 

Den svenska och den danska 
lösningen 
När man på det här sättet har fått tillgång 
till ett nordiskt grannspråk genom att inte 
avvisa den naturliga upplevelsen av detta 
som något underligt, konstigt, utan tvärt-
om genom att göra denna upplevelse till 
föremål för studier, då kan man gå vidare 
med att hålla upp de två språken mot var-
andra och bara ta emot de språkliga insik-
ter som nästan automatiskt blir resultatet. 

Den danske litteraturforskaren Paul Ru-
bow säger i sin bok "Kunsten at skrive": 
"Man kan kalde Svensk for en smuk, men 
mindre elegant Løsning af det samme 
sproglige Problem som Dansk". Det med 
det eleganta får stå för hans egen räkning. 
Det viktiga här är att han har rätt i att 
svenska är danska - som det lika gärna 
kunde ha blivit. Om vi ser på följande 
ordpar: skosnöre/snørebånd, sockerdrickal 
sodavand, glasögonibriller, aning/anelse 
äga rum/finde sted, krukväxtipotteplante, 
katrunge/killing, matsedelispisekort, mål-
vakt/målmand osv, upplever vi nog de 
danska ordbildningarna som påfallande 
och konstiga. Men ovan har vi ju med all 

tydlighet sett att denna konstighet ligger i 
vår upplevelse som utomstående. Kvar 
finns insikten att danskan har valt andra 
möjligheter än svenskan. Genom att se på 
danskan tittar vi språket i korten, vi upple-
ver språkets val. Svenskan har helt enkelt 
gjort andra val, men de danska alterna-
tiven kunde lika gärna ha fungerat på 
svenska. Vi får alltså en omedelbar förstå-
else av att ett språk är en mekanism som 
har vissa uppgifter att lösa och kan göra 
detta på olika sätt. Teoretiskt kan vi få 
samma insikt genom att studera den histo-
riska utvecklingen bakom orden i andra 
nationalspråk. Alla språk har ju t.ex. ett 
ord för 'måne'; det latinska luna är avlett 
av lux och betydde ursprungligen 'den som 
lyser', det nordiska måne betydde ur-
sprungligen 'den som mäter' (nämligen: 
tiden). Eller man kan jämföra tillkomsten 
av olika språks beteckningar för 'pengar': 
franska l'argent (urspr. = 'silver'), tyska 
Geld (urspr. = 'det som gäller', 'det som 
har värde', jfr svenska gäld), engelska mo-
ney (samma ord som svenska mynt, efter 
det romerska myntverket som var inhyst i 
ett tempel tillägnat gudinnan Juno med 
tillnamnet Moneta = 'den som minns', 
'den som påminner'). Det svenska pengar 
är ett lånord av omdiskuterat ursprung. 

Men skillnaden mellan de nordiska språk-
jämförelserna och de främmandespråkliga 
är att de sistnämnda inte på sammla sätt 
kan upplevas som realistiska möjligheter 
av en svensk. Omvänt medför detta för-
hållande att vi har lättare att studera dessa 
helt främmande språk - de stör inte på 
samma sätt vår språkkänsla. Även de 
främmande språken konfronterar oss vis-
serligen med Språkets Hemlighet men det 
blir inte så hotfullt, inte så närgånget. 
Danskan skakar om vårt modersmåls tvär-
säkerhet, sätter frågetecken för dess abso-
luta status. 

Språkets dynamik 
Via danskan kommer vi direkt in i språ-
kets dynamik, ser de givna språkformerna 
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som ett resultat av mångahanda påverk-
ningar och "överväganden", förslag till 
lösningar som har prövats och förkastats. 
Ibland har svenskan och danskan bevarat 
var sitt ord från det fornnordiska grund-
språket: hota/true, varg/ulv, granne/nabo, 
trädgård/have. Andra gånger har svenskan 
lånat utifrån där danskan har behållit det 
nordiska - trottoar/fortov eller omvänt, 
svenskan har bevarat det gamla medan 
danskan har lånat - börja! begynde. Ibland 
har de två språken lånat av varandra. Från 
svenska till danska har t.ex. kommit: gøre-
mål, modsvarighed, målsatning, sløjd, tu-
godese, och från danska till svenska: av-
stickare, betuttad, eftermäle, hänsyn, 
levebröd osv. 

Grammatik är också ett bra område att 
göra sådana kontrastiva närstudier på. 
Skolelever roar sig ofta med att göra or-
dagranna, bokstavliga översättningar 
(Mark Twain har också gjort det), och det 
är faktiskt en mycket effektiv språkpeda-
gogik som i synnerhet är lämplig för nära 
besläktade språk som de nordiska. Genom 
att ställa samman likabetydande meningar 
och uttryck i svenska och danska kommer 
man direkt in på olika element och nivåer i 
språkets struktur, alltifrån ortografi och 
fonetik till semantik, grammatik och 
språkhistoria. Och när man, såsom skisse-
rats här, har genomskådat den omedelba-
ra märkvärdigheten, får man på det sättet 
en instruktiv inblick in i språkets verkstad. 
Det är t.ex. klart att det spännande ling-
vistiska fenomenet idiomatik (dvs, det jag 
i denna artikel har kallat betydelsemässig 
förträngning) är ett givet ämne i detta 
sammanhang. Det erbjuder en tydlig illus-
tration av hur språkets vägar går kors och 
tvärs. Således kan jag t.ex. lära mig att 
pipa heter pibe på danska. Men så är det 
inte alltid; gå åt pipan kan inte översättas 
ordagrant till danska, där får man i stället 
säga exempelvis gå i fisk. 

Att slå upp i en svensk-dansk ordbok un-
der strömmingsflundra och finna det över- 

satt till to sammenlagte åbne Østerssild, 
stegte med fyld imellem af persille, purløg, 
dild og smør kan också bilda utgångspunkt 
för många intressanta överväganden om 
språk och verklighet och om vad man kan 
kalla betydelsemässig kompression (fack-
term: kodabilitet). 

Och inte minst undermineras den språkli-
ga etnocentriciteten - det som kallas glot-
tocentriciteten - när man upplever de sti-
listiska skillnaderna: hur ett och samma 
ord på det ena språket kan vara vanligt 
och neutralt och på det andra gammal-
dags, dialektait, poetiskt, vardagligt osv. 
Jfr t.ex. dejlig på svenska och danska, eller 
lort och skit (da. skid) som har helt omkas-
tade stilvärden: danska lort översättes allt-
så lämpligen med skit på svenska och 
danska skid med lort. 

Den språkpedagogik som framförts här 
kan till och med ge en terapeutisk insikt: 
nämligen att det vi tar för givet, det vi 
upplever som det enda riktiga bara är en 
möjlighet av många. Det är en nyttig upp-
levelse - inte bara vad gäller språket. 

Författarens fotnot 
Nrvarende artikel er oversat af Birgitta 
Lindgren og Margareta Westman og er 
gennemlst og godkendt af mig. Det sr-
egne ved denne artikel er nemlig at den 
skal lses på ens modersmål. Mens min 
originalartikel tager udgangspunkt i det 
danske sprog, er her ikke biot ordene men 
også synsvinkeln "oversat", således at det 
sproglige udgangspunkt er lserens, dvs. 
svensk. At kontrasteksemplerne er danske 
skyldes at jeg har anvendt svensk overfor 
dansk som eksempel. Det er klart - men 
bør alligevel nvnes - at en svensker (og 
en dansker) vii få principielt de samme 
oplevelser og indsigter af at sammenholde 
sit modersmål med norsk. 
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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. 

Stödja men ocks o  
å stöda? 

Av verbet stödja har två former blivit allt 
vanligare under senare år, infinitivformen 
stöda och presensformen stödjer. 1 SAOL 
upptas båda formerna som biformer. 1 
Språkvård 3/1985 använder redaktören 
formen stöda och därför undrar jag om 
Språknämnden numera rekommenderar 
formerna stöda och stödjer. För mig synes 
det bäst att böja verbet i analogi med bed-
ja - beder; varken formen beda eller bedjer 
förekommer ju. 
Enar Wallin, Jönköping 

Det finns i svenskan en handfull tvåstaviga 
verb på -dja, nämligen bedja, glädja, (det 
ålderdomliga) rödja, städja, stödja, svedja 
och vädja. Av dessa böjs svedja och vädja 
helt regelbundet efter första böjningsklas-
sen: svedjar - svedjade respektive vädjar - 
vädjade. 

1 verbet rödja, med böjningen rödjer - 
rödde - rött, har -d- fallit och normalfor-
men blivit röja - röjer - röjde - röjt. 1 den 
kommande elfte upplagan av SAOL finns 
varianten rödja inte längre angiven. 

För verbet bedja har kortformen be blivit 
allt vanligare; den upptas som huvudform 
i den kommande SAOL och i den nya 
Svensk Ordbok. Som huvudform i presens 
är beder sedan länge ersatt av kortformen 
ber. Verbet kan sägas ha splittrats på två 
varianter med skilda betydelsenyanser, 
dels det allmänna be - ber, dels det spe-
ciella bedja - beder om religiös åkallan. 

Beträffande de återstående verben är läget 

följande. Till städja har länge använts den 
regelbundna presensformen städjer, som 
numera är långt vanligare än den äldre 
städer. För verben glädja och stödja har 
ordböckerna däremot sedan gammalt re-
kommenderat presensformerna gläder och 
stöder. På motsvarande vis som vid städja 
kan man dock även hos de senare verben 
märka en strävan mot större enhetlighet i 
språksystemet, så att infinitivform och 
presensform bringas till överensstämmel-
se. Detta har för stödja lett till en viss 
tendens att antingen välja det helt regel-
bundna stöda - stöder eller det likaledes 
regelbundna stödja - stödjer. När det gäl-
ler glädja har tendensen till enhetlighet 
lett till att böjningen glädja - glädjer före-
kommer rätt ofta; däremot används någon 
form *gläda  knappast i skrift. 

Förändringar mot större regelbundenhet 
är ganska vanliga i språkets historia och 
innebär egentligen inte några problem. 
När det gäller stödja - stöda återstår att se 
vilken form som kommer att vinna kam-
pen. Möjligen kan de olika formerna så 
småningom komma att få skilda använd-
ningsområden, den ena om mer abstrakta 
förhållanden och den andra om fysiskt, 
konkret stöd. Men om det vet vi ännu 
ingenting. Vad som kan tala för ett mer 
omfattande bruk av formen stöda är att 
böjningen stöda - stöder - stödde - stött 
ansluter till böjningen hos åtskilliga vanli-
ga verb, som blöda, föda, glöda, göda etc. 

Språknämnden har i denna fråga samma 
ståndpunkt som den som kommer till ut-
tryck i SAOL där stödja och stöda anges 
som lika goda alternativ. 

Skilde men också skiljde? 
1 sammanhang med föregående fråga kan 
det vara värt att något beröra en liknande 
verbgrupp, nämligen verben på -lja, -mja 
och -nja. Även här bortser vi från sådana 
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verb som böjs med -ar, -ade, såsom olja, 
främja, och från verb med egen speciell 
höjning som vilja - vill - ville - velat. 

De verb det gäller är sådana som dölja, 
följa, hölja, kvälja, skilja, skölja, svälja, 
sälja, tälja, välja; tämja; skönja, tänja, 
vänja. Hos dessa verb stämmer infinitiv 
och presens genomgående överens. Men i 
preteritum (imperfekt) böjs några alltid 
helt regelbundet: följa - följde, hölja - 
höljde, skölja - sköljde, skönja - skönjde, 
tänja - tänjde, medan andra i skriftspråket 
alltid byter vokal och förlorar -j- i böjning-
en: dölja - dolde, sälja - sålde, välja - 
valde, vänja - vande. En tredje typ har 
enligt SAOL alternativa böjningar: kvälja 
- kväljde el. kvalde, svälja - sväljde el. 
svalde, tälja - täljde äv. talde (i bet. 'upp-
räkna'), tämja - tämjde el. tömde el. tamde. 

En fjärde typ utgörs av verbet skilja, som 
aldrig byter vokal men enligt ordböckerna 
ska höjas utan -j-: skilja - skilde. 

1 talspråk på flera håll i landet kan verb i 
den andra gruppen få den regelbundna 
böjningen utan vokalbyte och med -j- be-
hållet i alla former. Men för verbet skilja 
är tendensen stark att också i skrift anta 
helt regelbunden höjning, och höjas som 
följa och skölja. 1 dagspressen ser man 
ganska ofta former som skiljde, skiljt och 
de förekommer även hos goda författare. 1 
en av Svenska Akademiens jubileumsböc-
ker, "Mine Herrar ..... av Kerstin Ekman 
står det till exempel: ". . . för att ställa sig 
vid skranket som avskiljde kungen, upp-
vaktningen och akademien från trängseln i 
Börssalen" (s. 9). 1 den nya, elfte uppla-
gan av SAOL upptas nu formerna skiljde 
och skiljt. Tendensen till enhetlighet är så 
pass stark att dessa former nu måste ac-
cepteras. 

Margareta Westman 

Amerikanska är inget språk! 
1 nr 3/1986 använde redaktören ordet ame-
rikanska om ett språk. Men språket som 
används i USA heter engelska. Det borde 
redaktören känna till. 
NN 

Det är alldeles riktigt att den samlande 
termen för det språk som är huvudspråk i 
Storbritannien, i USA och Canada, i Au-
stralien och på Nya Zealand är engelska. 
Men samtidigt finns behovet att skilja de 
olika varianterna av engelska åt, inte 
minst när man vill tala om olika kulturella 
inflytanden på vårt språk. 

1 supplementet till den stora engelska ord-
boken Oxford English Dictionary anges 
under substantivet American som en bety-
delse: "the form of English spoken in the 
United States" och man anför belägg från 
1802 och framåt. Även i Webster's New 
International Dictionary, Second Edition, 
från 1953, anges under substantivet Ame-
rican bland andra även betydelsen "The 
English language as spoken in the United 
States". 1 Collins English Dictionary, 
1979, anges som en betydelse hos Ameri-
can: "the English language as spoken or 
written in the United States." 

Även i svenska ordböcker upptas ameri-
kanska som benämning på ett språk. 1 
Illustrerad Svensk Ordbok stod det redan i 
första upplagan 1955 under amerikanska. 
"engelska språket i Nordamerika, särsk. i 
Förenta staterna". Och i den alldeles nya 
Svensk Ordbok, 1986, anges "variant av 
engelska som talas i USA och Canada" 
som en betydelse hos amerikanska. 

Om man behöver precisera vilken engels-
ka man avser, bör det därför vara tillåtet 
att - som en sorts kortform för amerikansk 
engelska - använda ordet amerikanska när 
man avser engelskan i Nordamerika. 

Margareta Westman 

T. 


