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Kunna skriva och kunna stava 
1 varje land med utvecklad skriftlig kultur utförs det grundläg-
gande språkvårdsarbetet i den allmänna skolan. Det är i 
skolan de allra flesta har lärt sig att läsa och att skriva. 

En viktig sida av skolans skrivundervisning är bedömningen 
av elevernas uppsatser. Det är genom sina bedömningar som 
lärarna förmedlar vilka krav som kan ställas på olika texter. 
För att säkra att standarden är någorlunda likvärdig i landets 
skolor genomför man varje år centrala prov i gymnasieskolans 
avslutningskiasser. Proven konstrueras och utvärderas av 
Gruppen för svenskprov vid Lärarhögskolan i Malmö. 1 det 
här numret redogör Tor G Huitman, som leder gruppen, för 
hur man i gruppen värderar olika språkliga drag i elevernas 
uppsatser. Dessa värderingar sammanställs till s.k. bedöm-
ningsmönster som sänds ut till alla lärare. 

Att kunna skriva är ju inte bara att kunna stava, men 
samtidigt är stavning ett nödvändigt villkor för allt skrivande. 
011e Josephson har undersökt stavning i protokoll från olika 
foikrörelseföreningar i Stockholm på 1880-talet. Det var ge-
nom folkrörelserna som många arbetare och småborgare kom 
i kontakt med det offentliga livet och det offentliga språket. 
Josephson diskuterar också hur attityderna till (en standardi-
serad) stavning kan ha förändrats under vårt sekel. 

1 en tredje artikel beskriver Arne Hamburger hur man på 
Dansk Sprogrnevn behandlar problemet med varumärken och 
ensamrätt till ord. 

Som vanligt innehåller numret också några insändare och 
Frågor och svar. Dessutom presenteras i korta notiser några 
nya skrifter, bland dem "Svenska skrivregler", den helt omar-
betade utgåvan av nämndens skrivregler. 

Till sist en rättelse. 1 förra numret insmög sig ett stavfel i 
svaret på en fråga på sidan 26, där en passus ur Dagens 
Nyheter citerades. Där skulle ha stått Men kronan jämnt, det 

trodde jag aldrig. Vi ber om ursäkt. Det är svårt med stavning 

ibland. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. Det 
gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Kriget om Kuwait inget 
"Gulflrig" 
1 svenska massmediers rapportering om 
krisen vid Persiska viken kunde man irri-
terande ofta höra och läsa om exempelvis 
"kriget i Gulfen" eller "Gulfkrisen", och 
man möter även formen "Golfen", t.ex. i 
"striderna vid Golfen". 

Hos oss är väl emellertid Guif endast 
bekant som namnet på ett multinationellt 
oljebolag. Detta namn, engelska gulf'vik', 
'bukt', torde ha något att göra med att 
bolaget åtminstone ursprungligen hämta-
de råvaran främst från Texas och intill-
liggande stater vid Mexikanska golfen. 

Förutom i det sistnämnda ortnamnet 
förekommer ordet golf 'havsvik' i svens-
kan veterligen blott i sammansättningen 
Golfströmmen (om den varma havsström 
som utgår från Mexikanska golfen). 1 
Svenska Akademiens ordlista och andra 
ordböcker finns dock ordet upptaget. 

Visst är det naturligt att massmediefolk, 
i synnerhet de som verkar vid televisionen 
i dessa dagar har svårt att undkomma de 
språkliga svallvågorna av det ymniga ny-
hetsfiödet från engelskspråkiga kanaler 
som amerikanska CNN, men nog vittnar 
exempel som de ovan givna om både fiat-
het och aningslöshet. Nyhetsbulletinerna 
rör alltför allvarliga ämnen för att läsare 
och lyssnare skall behöva distraheras av 
dylika språkliga hugskott. 

Kriget om Kuwait var måhända på sitt 
sätt en strid om oljan men absolut inget 
"Gulfkrig". 

Tomas Sikström, Borås. 

Valet mellan Du och Ni - några 
synpunkter med anledning av 
John Takmans artikel i 
Språkvård 4/1990 
John Takman är upprörd över att i över-
sättningar till svenskan ett "Ni" inte över-
sätts med "Du", eftersom "Du" är det 
vanliga tilltalet i svenskan. 

1 sin intressanta artikel skriver författa-
ren bI.a. att han "har en känsla av att 
franskan utvecklats mera från vous till tu 
det senaste halvseklet, även om det fortfa-
rande lär finnas äkta makar från den gam-
la aristokratien som i likhet med general 
de Gaulle och hans hustru aldrig blir du 
med varandra". Han tillägger försiktigtvis 
att han inte kan stödja detta på några 
undersökningar. 

Undertecknad som bor och arbetar i Pa-
ris sedan nio år, vill passa på tillfället att 
kommentera Takmans artikel med en lik-
nande reservation, nämligen att jag inte 
har andra, vetenskapligare undersökning-
ar att stödja mina påståenden på än erfa-
renheten från arbets- och umgängeslivet i 
Paris, studiet av tidskrifter inom mitt gebit 
samt läsning av tidningar. 

Jag har inte märkt någon allmän utveck-
ling mot tu i franskan. På de arbetsplatser 
jag känner till är duandet inte norm. Du-
ande förekommer givetvis, mellan kolle-
gor när dessa själva valt att övergå till 
duande, men den normala tilltalsformen 
är vous, både till arbetskamrater, chefer, 
underlydande och utomstående. Duandet 
används företrädesvis bland yngre som ar-
betar med samma arbetsuppgifter eller 
inom samma avdelning, eller som har sam-
ma sociala eller utbildningsmässiga bak-
grund. Däremot duar aldrig en hierarkiskt 
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underordnad befattningshavare en över-
ordnad om inte den överordnade föresla-
git det, oavsett kontrahenternas ålder. De 
flesta seniorer, även om de är på samma 
sociala plan och på lika nivå i företaget, 
duar inte nödvändigtvis varandra; att ha 
arbetat tillsammans i samma företag eller 
organisation i många år är inget skäl för 
att dua varandra, därtill måste det finnas 
en vilja att komma närmare varandra, att 
bli intimare med varandra. Duandet ut-
trycker ju en känsla, att man känner för-
troende för någon, att denne blivit ens 
vän, mer närstående än andra. 1 Frankrike 
finns också en mellanform som saknas i 
svenskan: man säger vous och förnamnet, 
vilket är den vanligaste tilltalsformen mel-
lan arbetskamrater som inte duar var-
andra. 

1 Frankrike har duandet inte med politi-
ska åsikter att göra. 1 Sverige var det väl 
så att duandet introducerades med det sty-
rande socialdemokratiska partiets välsig-
nelse och på dess tillskyndan. Om jag inte 
minns fel var det dåvarande chefen för 
medicinalstyrelsen, generaldirektör Rex-
ed, som förklarade att alla inom hans fög-
deri skulle dua varandra, och om Rexeds 
partitillhörighet råder väl ingen tvekan? 
Rexeds förkunnelse blev det allmänna 
genombrottet för duandet, inte bara inom 
medicinalstyrelsen utan även i samhället. 
Några liknande ukaser har inte utgått från 
någon fransk myndighetsperson och lär väl 
inte heller komma att så göra inom en 
överskådlig framtid. F.ö. skulle ett påbud 
liknande det rexedska inte få något gehör i 
detta land, och det av flera skäl. Dels 
anser man tilltalsformerna vara en privat 
angelägenhet som inte myndigheterna 
skall lägga sig i, dels är man allmänt skep-
tisk till vad myndigheterna hittar på. Men 
det finns andra orsaker. Kanske har läsa-
ren hört talas om en episod som inträffade 
strax efter Franois Mitterands val till pre-
sident 1981 - den förste socialisten efter 
många års högerregeringar? För breda la-
ger av det franska folket var det en väl- 

kommen revansch och vid ett besök som 
den nyvalde Mitterand avlade i en avläg-
sen landsända, föreslog en entusiastisk lo-
kal partimedlem (han var ordförande i en 
socialistisk distnktsförening eller liknan-
de, eller fackföreningsordförande vid en 
fabrik, jag har tyvärr glömt exakt vilket 
det var, men han var således en man med 
en viss ställning) att han och Mitterand 
skulle dua varandra. Mitterand tittade på 
honom på sitt vanliga avmätta, för att inte 
säga kyliga, sätt och sade till slut: "Oui 
monsieur, si vous insistez!" (Ja monsieur, 
om ni insisterar!) Det är inte många som 
bett att få dua presidenten efter den hän-
delsen. 

Min läkare, min frisör, min skräddare, 
bageriet där jag köper mina dagliga bröd, 
slaktaren, bilverkstaden, biljettförsäljaren 
i metron, servitören där jag äter lunch och 
alla andra personer utanför kontoret som 
jag har daglig eller åtminstone regelbun-
den kontakt med skulle inte komma på 
tanken att dua mig eller andra kunder och 
jag inte dem. Detta betyder inte att sam-
talstonen inte skulle vara öppen eller 
hjärtlig. Tvärtom, den är vad vi gör den 
till, dvs, anpassad till situationen och per-
sonen, ömsom öppenhjärtig, direkt, öm-
som mera avvaktande eller kritisk. Vad vi 
däremot på ömse håll vinnlägger oss om är 
att visa respekt för varandra. Och formen 
för tilltal är härvidlag av stor betydelse, 
eftersom vi undviker det konstlat familj ära 
som blir följden av ett omedelbart duan-
de. 

1 Sverige har en nyans försvunnit då 
duandet blev mera utbrett (jag hoppas att 
niandet inte är helt utrotat). Jag tycker det 
är underligt att vii en tidsålder som på det 
tekniska området erbjuder oss mycket fler 
valmöjligheter och mycket större sofistika-
tion än tidigare skall avstå från att nyanse-
ra vårt språk, ta bort alternativ, utarma 
kommunikationsformerna. 1 Frankrike 
slår man vakt om det instrument språket 
erbjuder att inte bara överföra råinforma-
tion, utan att kommunicera i vidare me- 
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ning, förmedla andra budskap. Detta går 
ju också igen i skriftspråket, t.ex. i anfö-
randesatser i brev, som ju numera saknas i 
svenskan och i artighetsfraser som avslutar 
ett brev, där "vänliga hälsningar" idag ut-
gör det enda, torftiga alternativet i svens-
kan, mot ett tiotal vanligen brukade i fran-
skan. 

John Takman tycker att sedvanan att 
dua varandra i telefon, vare sig det gäller 
en offentlig institution eller en privat fir-
ma, även om han aldrig sett den person 
han talar med, är "praktisk, trevlig och 
inte sällan värmande". Jag kan hålla med 
om att den är praktisk, på samma sätt som 
det vore praktiskt om vi alla kallade va-
randra för "kamrat", "medborgare" eller 
något i den stilen men anser inte att det är 
trevligt att få en okänd person på träden 
som börjar varje mening med - "jo du, det 
är så" -' eller "hörru du", eller "du, då får 
du ringa till X-verket istället, det är deras 
bord". Det ligger inget värmande i ett 
buttert och slentrianmässigt duande, men 
det skulle kunna göra det om det användes 
med urskillning. 

Eftersom Takman tar upp situationen i 
det tyska språkområdet vill jag infoga ett 
annat exempel. 1 slutet av 1970-talet sta-
tionerade min dåvarande arbetsgivare, en 
stor svensk industrikoncern, mig vid sitt 
österrikiska dotterbolag, i Wien. Den för-
sta arbetsdagen tog bolagets direktör, som 
var tysk, talade svenska, och kände till det 
normlösa svenska tilltaissättet, mig avsides 
och sa: "Vad Du gör, säg inte Du till 
sekreterarna på kontoret; de skulle upp-
fatta det som framfusigt och om någon 
annan medarbetare hörde det, skulle han 
tro att Du haft ett förhållande med sekre-
teraren." 

Det har nog framgått av mitt inlägg att 
jag inte är lika entusiastisk som John Tak-
man inför duandet. Det är min ensak. 
Men jag hoppas att översättare av åtmins-
tone fransk och tysk litteratur inte tar hans 
råd ad notam utan håller fast vid skillna-
den mellan Ni och Du eftersom uttrycken  

har olika innebörd, vilket även många 
svenskar är eller borde vara medvetna om. 

Sigvard Jarvin 
jur.kand., avocat 
Paris 
(född 1942) 

Två påståenden i inlägget kan behöva 
kommenteras. Duandets frammarsch i 
Sverige på 1960-talet berodde inte på nå-
gon systematisk propaganda utan skedde i 
det tysta. När du sedan genomfördes i 
olika offentliga förvaltningar var detta en 
följd av det redan spridda bruket, inte en 
orsak till det. 

Bland ungdomar i 1980-talets Sverige 
kom niandet tillbaka, något som har 
undersökts av forskaren Eva Mårtensson. 
Numera använder en del ungdomar ni som 
artigt och respektfullt tilltal till främman-
de, utan att ha en aning om att ni för inte 
så länge sedan ansågs nedlåtande. 

Red. 

DTP eller DTP? 
Björn Dahlborn lanserar i Språkvård 2/91 
begreppet datorstödd trycksaksproduktion 
som ersättning för engelskans desktop 
publishing. Argumentationen är god och 
det är ingen tvekan om att Björns begrepp 
i de allra flesta fall är att föredra. (Det är 
definitivt bättre än det föreslagna autogra-
fi, som i mina öron låter som något som 
surrealistiska poeter ägnar sig åt.) 

Datorstödd trycksaksproduktion är dock 
inte helt problemfritt. För det första är det 
för omfattande och täcker in teknik som 
inte räknas till desktop publishing. Det 
engelska uttrycket avser trycksaksproduk-
tion med hjälp av persondatorer och redi-
geringsprogram av typen PageMaker, 
Freehand, Quark Xpress etc. Däremot 
räknas inte datorstödd trycksaksproduk- 
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tion på större, mer traditionella system in. 
För det andra är uttrycket för långt att 

använda i dagligt tal. Kortformen desktop 
är inte vacker, men trots allt mer hanter-
hg. Förkortningen DTP kan än så länge 
bara användas bland de närmast sörjande. 

För det tredje är det omöjligt att kon-
struera avledningar som betecknar verk-
samheten eller användaren. Att tala om 
en datoriserad trycksakproducent blir ju 
lite galet. Uttryck som en desktoppare, att 
desktoppa är förvisso språkligt motbjudan-
de, men de går trots allt att använda och 
kommer därför att användas, vad ambitiö-
sa språkvårdare än säger. 

Så - vad bör göras? Jag tror att den 
tekniska utvecklingen delvis kommer att 
lösa problemet åt oss. Det blir allt svårare 
att urskilja desktop publishing som en av-
gränsad typ av datorstödd trycksakspro-
duktion. Vi får en glidande skala, från 
mycket enkla skrivbordsdatorer till avan-
cerade ombrytningssystem i mångmiljon-
klassen, utan några tydliga gränser mellan 
olika nivåer. Därmed faller också min för-
sta användning. Vad gäller verksamheten 
och användaren minskar behovet av en 
koppling till en specifik teknisk nivå och vi 
kan istället återgå till uttryck som redige-
ring-redigerare, originaiframställning-ori-
ginalare, ombrytning-ombrytare osv. Men 
här skapar tekniken i gengäld andra pro-
blem! Grafiska arbetsuppgifter som tidiga-
re var tydligt åtskilda genom olika verktyg 
och yrken, vävs nu alltmer samman och 
utförs ofta av en och samma person med 
samma verktyg (datorn). Det skapar inte 
bara fackliga gränsdragningsproblem, 
utan också språkliga. Fortsatt diskussion 
anbefalles! 

Mats Einarsson, grafiker 

Svenska skrivregler 
Språknämndens skrivregler i ny 
tappning! 
Svenska skrivregler. Skrifter utgivna av 
Svenska språknämnden 77. Almqvist & 
Wiksell 1991. ISBN 91-21-11280-0. 150 s. 
Pris: omkring 140 kronor i bokhandeln. 

Språknämndens lilla skrivregelsamhing, 
den mest efterfrågade av skrifterna i vår 
serie, har nu ersatts av en helt ny bok med 
titeln "Svenska skrivregler". Den är vä-
sentligt mer omfattande än sin föregånga-
re både till storlek och innehåll. 

Det är inte så många regler eller rekom-
mendationer som förändrats jämfört med 
tidigare; på detta språkområde sker myc-
ket färre förändringar än vad många män-
niskor tror. Däremot har fler fall tagits 
upp och exemplen omarbetats. En del helt 
nya ämnen behandlas också. Behovet av 
detaljerade skrivregler är i dag troligen 
större än förr. Numera skriver många per-
soner i arbetslivet själva ut sina texter utan 
språklig och grafisk efterputsning av sek-
reterare, redigerare, sättare m . fl. yrkeska-
tegorier. 

"Svenska skrivregler" ger råd och regler 
om hur man 

skriver rubriker 
delar in texten i stycken 
gör punktuppställningar 
skriver fotnoter, hänvisningar och litte-
raturförteckningar 
väljer ord- och böjningsformer 
löser stavningsproblem 
använder stor och liten bokstav 
gör med sammanskrivning och särskriv-
ning 
avstavar 
skriver sifferuttryck och förkortningar 
använder punkt och andra skiljetecken 
kommaterar 
gör en alfabetisk uppställning 
återger andra alfabetiska system 
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Utlysning av projektpengar 

Forskning om TV och språkförståelse 
Over Nordmål-programmet er det bevilget midler tilsvarende et halvt års 
engasjement til et prosjekt som skal undersøke hvordan samnordiske tv-kanaler 
påvirker den nordiske språkforståelsen. Nordisk språksekretariat administrerar 
prosjektet og fungerer som faglig referansegruppe. 

Til å gjennomføre prosjektet søker vi en eller flere personer med språklig/ 
medieanalytisk bakgrunn. Vedkommende kan vare forsker, kandidat eller 
student på høyere nivå. 

Søknad med kopier av vitnemål, attester, oversikt over skriftlige arbeider og 
annet relevant materiale sendes til Nordisk språksekretariat innen 10. januar 
1992. Søknaden bør inneholde en beskrivelse av hvordan søkeren kan tenke seg 
å legge opp prosjektet. Det foreligger en foreløpig prosjektbeskrivelse, som en 
kan få fra sekretariatet. 

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 1992!93. Tidspunkt, lønn og andre 
tilsettingsforhold avtales med aktuelle søkere. 

Nrmere opplysninger kan en få ved henvendelse til sekretariatssjef Ståle 
LØland. 

Søknader sendes til: Nordisk språksekretariat 
Postboks 8107 Dep 
N-0032 Oslo 1 
Telefon: + 472420570 
Telefaks: + 472427676 
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Tor G 	Gruppen för svenskprov 
Huitman 

som språkvårdsorgan 
Gruppen för svenskprov vid Lärarhögskolan i Malmö 
konstruerar och utvärderar prov i svenska för grundskolan, 
gymnasieskolan och komvux. Tor G Hultman, som är docent 
i nordiska språk och projektledare för provgruppen, redogör 
här för några språkvårdsfrågor som gruppen tar ställning till i 
sitt arbete. 

Centrala prov 
1 den svenska skolan finns inga examens-
prov där man från centralt håll kontrol-
lerar att eleverna har nått en viss föreskri-
ven kunskaps- och färdighetsnivå när de 
lämnar skolan. Däremot finns det centralt 
utarbetade prov som är avsedda att vara 
hjälpmedel för lärarna i deras strävan att 
sätta betyg som är rättvisa och likvärdiga 
över hela landet. Proven i svenska innebär 
att eleverna ska skriva en text, en uppsats 
som det heter i skolans värld. Varje prov 
har ett tema som eleverna har fått arbeta 
med före skrivtillfället. Skrivuppgifterna 
presenteras först på skrivdagen. 

Proven i svenska kallas standardprov i 
grundskolan (årskurs 9) och centrala prov 
i gymnasieskolan (årskurserna 22  och 33) 

och komvux (etapp 3). 

Bedömning av uppsatser 
Efter varje prov samlar Gruppen för 
svenskprov in fotokopior av uppsatser som 
är skrivna av slumpvis valda elever i hela 
landet. Ett par hundra av de insända tex-
terna bedöms "blint" av en grupp lärare 
som undervisar i svenska på respektive 
stadium. På så vis får provgruppen veta 
vad aktiva lärare anser vara bra respektive 
dåliga texter. Bedömarna företräder nog 
som grupp i första hand de värderingar i 
språkvårdsfrågor som finns bland erfarna 
och duktiga svensklärare. 

När bedömningen av uppsatserna från 
ett prov är klar, sänder Gruppen för  

svenskprov ut vägledningar för betygsätt-
ningen till skolorna. (1 gymnasieskolan 
kallas dessa vägledningar bedömnings-
mönster.) 1 dessa vägledningar finns all-
männa synpunkter på provet som helhet 
och på de enskilda skrivuppgifterna. Där 
publiceras också ett antal uppsatser med 
kommentarer. Meningen är att lärarna ska 
jämföra sina egna elevers uppsatser med 
de publicerade och sätta sina betyg med 
ledning av dessa exempel. Genom exemp-
len i bedömningsmönstren definieras årets 
betygsnivåer på det aktuella stadiet. 

1 våra kommentarer försöker vi beskriva 
de brister och förtjänster som har lett till 
att en viss text har fått ett visst betyg. Ett 
gott stöd har vi då av bedömarnas kortfat-
tade och informellt skrivna motiveringar, 
som vi samlar in efter bedömningen. 

Vi kan ha olika åsikter om riktigheten i 
bedömarnas omdömen i enskilda fall. Men 
vi ändrar aldrig ett betyg. Det gör inte 
heller den referensgrupp som granskar 
vårt förslag till vägledning/bedömnings-
mönster innan detta sänds ut till skolorna. 
Däremot händer det ibland att referens-
gruppen byter ut en text därför att den 
anses vara för bra eller för dålig för att få 
representera en viss betygsgrad. 

Språkvård och språkriktighet 
1 våra vägledningar finns det ofta anled-
ning för oss att komma in på språkvårds-
och språkriktighetsfrågor. Våra läsare - 
landets svensklärare - utgör också en av 
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de allra viktigaste målgrupperna för språk-
vården. Där finns dessutom både sakkun-
skap och intresse att knyta an till. Om det 
vittnar inte minst många brev till oss från 
lärare runt om i landet. 

Gruppen för svenskprov driver inte nå-
gon egen linje i frågor som rör språkvård 
och språkriktighet. Våra normkällor är de 
allmänt accepterade: "Svenska Akademi-
ens ordlista", "Svensk ordbok", "Svensk 
handordbok" och Svenska språknämn-
dens skrivregler och rekommendationer - 
i den mån vi känner till att det finns såda-
na rekommendationer. När vi ändå i viss 
mån kan sägas vara ett språkvårdsorgan 
beror det huvudsakligen på två omständig-
heter: 

Den mest synliga språkvårds- och språk-
riktighetsdebatten sysslar oftast med de 
verkliga eller påstådda oarterna inom 
den offentliga svenskan: myndigheter-
nas krångliga språk, journalisternas 
okunniga och slappa språkbruk, sveng-
elskan i affärslivet osv. Man kan kanske 
säga att det rör sig om konflikter mellan 
olika gruppspråk eller jargonger: kvali-
ficerade vuxna språkbrukare kritiseras 
av andra vuxna språkbrukare som anser 
sig vara ännu mer kvalificerade och som 
känner sig själva hotade i sitt språkbruk 
av att det finns folk som inte rättar sig 
efter deras normer. 

Vi däremot samlar in material från 
elever, som fortfarande har problem 
med att behärska relativt elementära 
nivåer av språkbruket i skrift. Därför 
rör vi oss på plan som mera sällan 
skymtar inom den offentliga språkvår-
den. Man kan skriva till Språkvård och 
ondgöra sig över att det står STOP på 
stoppskyltarna men knappast för att kla-
ga på en elev som stavar stana med ett n 
eller jevär och jyttja med]. Sådant hotar 
ingen vuxen och är ingen farsot som 
breder ut sig om den inte stoppas. Men 
det är ändå ett språkvårdsarbete att 
peka på var de största bristerna finns i  

ett material som är representativt för 
hela landet. Här gör vi naturligtvis vissa 
prioriteringar. 

Det finns mer eller mindre vita fläckar 
inom den faktiskt existerande språkvår-
den. Den del av den traditionella 
språkvården som styrs av språkbrukar-
nas frågor är mest inriktad på ordens 
form (uttal och stavning) och betydelse 
och på terminologiska och fraseologiska 
frågor. Får man säga och skriva ta själv-
mord? Har man fritt val mellan sam-
man- och särskrivning av i väg / iväg? 
Hur ska vi ställa oss till schizofren i den 
icke-medicinska betydelsen 'splittrad' 
eller 'småknäpp'? Ska vi acceptera 
floor-ball för innebandy? Ar prova och 
pröva synonymer? Varför stavas ensem-
ble med -ble men sensibel och ämabel 
med -bel? Se där exempel på frågor som 
har tagits upp i insändare till Språkvård 
under de senaste åren! 

Sällan eller aldrig frågar någon om 
hur man ska tala eller skriva för att föra 
fram innehållet i sin text på bästa tänk-
bara sätt. Inom provgruppen försöker vi 
emellertid att ge någorlunda substantiel-
la råd även på sådana punkter - ett slags 
språkvård på textuell nivå. 

Språkvård på textnivå 
Det som jag själv betraktar som den vikti-
gaste delen av Svenskprovs språkvårdsar-
bete är det som vi utför på den textuella 
nivån. 1 det arbetet har vi kunnat surfa på 
vågen av intresse för retorik, för skrivpro-
cessens faser och resultat och för text som 
text under 1980-talet. 

När vi började vårt arbete - hösten 1983 
- fanns det fortfarande tydliga rester av 
1970-talets 	stimulus—respons-tänkande 
inom skrivpedagogiken, särskilt i grund-
skolan. Det gällde att med lämpliga stimu-
lansåtgärder "få i gång" eleverna. Kriteri-
et på en lyckad skrivövning var att alla 
kom i gång och skrev mycket, tills det var 
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dags för läraren att avbryta och skriva 
"Bra!" i allas böcker. Den metodiska ter-
men för detta oförberedda kortskrivande 
var skiss. 

Nu är det på väg att bli allmänt accepte-
rat på alla stadier att texter kommer till 
genom ett organiserat arbete som sker i 
flera etapper och inkluderar förberedelse 
och efterbehandling av olika slag. Vi i 
provgruppen har på olika sätt försökt att 
medverka i den folkrörelse som sprider de 
nya tankarna. 

1 våra vägledningar (bedömningsmöns-
ter) försöker vi resonera kring frågor som 
har att göra med vad som utmärker en text 
som är bra till skillnad från en som inte är 
så bra. Det är uppenbart att detta är en 
stor och svår fråga som det inte finns några 
enkla svar på. 

Låt mig börja med att deklarera att jag i 
god Uppsalafilosofisk anda givetvis inser 
att det inte finns några texter - vare sig 
skönlitterära eller andra - som är bra an 
sich, dvs, utan hänsyn till vad eventuella 
läsare (lyssnare) tänker och tycker. Där-
emot finns det vid en viss tid och inom en 
viss kulturkrets sannolikt en viss konsen-
sus kring vad som är en bra text. Denna 
konsensus grundas då på en gemensam 
smakfostran som har lett till gemensamma 
värderingar bland en grupp av människor. 

Något mindre beroende av tycke och 
smak blir man när man talar om en texts 
instrumentella värde, om att den är bra 
eller dålig till något. 

Entydighet och koherens 
På texter som inte främst har ett konstnär-
ligt eller underhållande syfte - och det 
gäller hela den stora mängden av 
brukstexter av olika slag - är vi inom den 
västerländska kulturen vana att kunna 
ställa krav på entydighet och koherens. 

Kraven på entydighet innebär att sam-
ma text ska förstås på samma sätt av olika 
läsare och att den ska förstås på samma 
sätt av samma läsare vid olika tidpunkter. 

Det är t.ex. inte bra om texten i ett avtal 
uppfattas på ett sätt av den ena parten och 
på ett annat av den andra. Detta är natur-
ligtvis ett ideal, och vi vet att det inte kan 
uppnås fullt ut. Men vi är överens om att 
man bör sträva åt det hållet. 

Kravet på koherens innebär att det ska 
finnas innehållsliga samband mellan tex-
tens olika delar. Efter varje mening ska 
man i princip kunna fråga So what? och få 
svar i det som följer, brukar Svenska 
språknämndens ordförande Ulf Teleman 
säga. Det är detta som skiljer en text från 
en samling meningar. Kravet gäller alla 
brukstexter men speciellt den resonerande 
och argumenterande eller - som det nu-
mera heter - diskursiva framställningen. 

Det som skiljer i varje fall en del av de 
texter som har konstnärliga syften från 
brukstexterna är att vi inte ställer krav på 
entydighet på dem. Tvärtom är det en 
förtjänst hos den goda litterära texten att 
den inbjuder läsaren till medskapande och 
att den har något nytt att erbjuda vid varje 
ny läsning. 1 "Om konsten att läsa och 
skriva" (1985) citerade Olof Lagercrantz 
Joseph Conrad: ". . . man skriver bara hal-
va boken, andra hälften får läsaren ta 
hand om." Och på modernistiska och ex-
perimentella texter kan man inte heller 
ställa krav på koherens. Läsaren får själv 
försöka skapa sammanhang mellan textens 
olika delar. 

Våra prov avser emellertid - särskilt i 
gymnasiet - konsten att skriva brukstex-
ter. 1 våra kommentarer till de elevtexter 
som publiceras i bedömningsmönstren är 
entydighet och koherens kvalitetskriterier. 
Vi försöker att lyfta fram förtjänster och 
brister i dessa avseenden och tror att vi på 
så vis kan bidra till att lärare och elever 
blir uppmärksamma på dessa drag hos tex-
ter. 

Ett exempel (uppgiften innebar att ele-
ven skulle diskutera "några fall av kultu-
rella och sociala attitydskillnader till mat 
och ätande"): 
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Attityder till Mat 
Idag är det torsdag. På matsedeln på 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala står 
ärtsoppa med pannkakor som dagens 
rätt. Mums, vad gott säger en del, men 
för de som inte tycker om ärtsoppa finns 
det också wienerfärslimpa med gräddsås 
och lingon eller skaldjurspaj idag. Man 
kan förstås också beställa hamburgare 
eller pytt i panna a la carte, det kan man 
göra varje dag. Med ärtsoppa, lingon, 
och pytt i panna på menyn visar den en 
del typiska svenska maträtter. Matvanor 
i olika länder kan variera enormt och 
även inom samma land kan olika upp-
fattningar om mat uppstå mellan olika 
sociala grupper. Kulturella och sociala 
attitydskillnader till mat och ätande är 
mångfalder. Det är viktigt att förstå des-
sa skilda idéer och uppfattningar om till-
fällen när och varför vi äter, just vad vi 
äter och i vilken mängd påverkas av den 
miljo som vi lever i. 

1 ett utdrag ur sin bok "Bakom mu-
ren" berättar Colin Thubron om ett be-
sök på en restaurang i Kina. Redan när 
han tittar i skyltfönstren markerar 
Thubron, som är engelsman, att restau-
rangen skiljer sig mycket från det han är 
vann vid hemma. Skyltfönstren är tätt 
med levande ormar som ligger i väntan 
på att bli någons middag. [ ... ] 

Skribenten skriver på, men hon kommer 
aldrig tillbaka till personalmatsalen på 
Akademiska sjukhuset. 1 kommentaren i 
bedömningsmönstret står det bl.a.: 

Uppsatsen börjar effektfullt med en 
scen från sjukhuset i Uppsala. Den idé 
som kan ha legat bakom inledningen 
rinner dock på något sätt över i allmän-
na reflexioner kring att man har olika 
matvanor i olika länder och även inom 
samma land. Läsaren hade kunnat vänta 
sig något mer om att olika mattradi-
tioner möts i denna matsal eller att den 
är typiskt svensk eller någon annan 
form av uppföljning. 

Skribenten bryter här mot kravet på kohe-
rens. Möjligen var det hennes ursprungli-
ga avsikt att hon skulle illustrera kulturella 
eller sociala attitydskillnader till mat ge-
nom att ställa menyn i den svenska perso-
nalmatsalen mot t.ex. matsedeln i den ki-
nesiska restaurangen (som Colin Thubron 
skriver om i provets texthäfte) eller mot 
de förfinade matvanor som skildras i "Ba-
bettes Gestebud" av Karen Blixen (också 
i provets texthäfte). Utan en sådan kopp-
ling hänger partiet i luften: Så här kan 
man äta på Akademiska sjukhuset i Upp-
sala, men so what? Vad säger den menyn 
om "kulturella och sociala attitydskillna-
der till mat och ätande"? 

1 vår kommentar gör vi däremot mindre 
affär av att det finns många språkfel i tex-
ten: 

Språkbehandlingen är ett problem i 
denna text. Det är lätt att se att skriben-
ten inte kan ha svenska som första-
språk. Det finns många fel av de typer 
som knappast en svensktalande gör sig 
skyldig till: elementära formfel, kongru-
ensfel, ordföljdsfel, fraseologiska fel 
m.m. Trots detta har språket en viss 
schvung och fungerar väl som medel för 
det som författaren vill ha sagt. 

Moralen är här tydlig: Det är ett värre fel 
att texten inte har en genomtänkt struktur 
och att dess delar inte hänger väl ihop än 
att språket uppvisar brister på ord- och 
meningsnivå. (Skribenten fick dock bety-
get Fyra på uppsatsen när fel och förtjäns-
ter vägdes samman.) 

Självbärande "egentexter" 
På alla de åldersstadier som våra prov av-
ser - årskurs 9 i grundskolan, årskurserna 
22 och 33  gymnasieskolan och etapp 3 i 
komvux - är det meningen att eleverna 
ska kunna skriva "egentexter" (Kent Lars-
son). Egentexter är i detta sammanhang 
texter som kan läsas och förstås även av 
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dem som inte har elevernas instruktioner 
och textmaterial framför sig. Detta krav är 
kommunikativt motiverat. Undervisning-
en i svenska ska leda till att eleverna kan 
skriva för en läsare som inte är "här och 
nu" och som inte har exakt samma bak-
grundsinformation som skribenten. 1 in-
struktionerna till våra prov för årskurs 3 i 
gymnasieskolan och etapp 3 i komvux ut-
trycks detta krav så här: 

Du skall skriva en text som är läsvärd 
och begriplig även för den som inte har 
haft tillgång till texthäftet. 

Många elever har emellertid svårt att lös-
göra sig från den konkreta skrivsituatio-
nen, där läsaren är en svensklärare som är 
införstådd med det som står i texthäftet 
och i instruktionen till det valda ämnet. Så 
här inledde en elev i årskurs 22  sin uppsats 

i vårens prov Årstider: 

Jag kan förstå att Pia i texten tycker att 
hösten är underbar, men det tycker 
värkligen inte jag. 

Vem är Pia? Vilken är texten? måste läsa-
ren fråga sig. Något närmare en lyckad 
gissning kan läsaren komma i en annan 
uppsats: 

Jag tycker att Pia Naurins kåseri är oer-
hört negativt då hon berättar varför hon 
tycker om hösten. Även fast det är som-
mar behöver man inte visa sina vita ben 
och man får faktiskt se på TV om man 
har lust. 

Men i bägge exemplen förutsätter skriben-
terna en läsare som har läst det texthäfte 
som eleven har framför sig i skrivögonblic-
ket och deras texter blir därför starkt 
kontextberoende. 

Förmågan att skriva "egentexter", som 
är oberoende av skribentens kontext, har 
ett starkt samband med högre utbildning 
och med social bakgrund. Det är en viktig  

uppgift för gymnasieskolan att försöka ge 
alla elever möjligheter att skaffa sig den 
förmågan. 

Styckeindelning 
En av de språkvårdsfrågor på textnivå som 
vi har drivit med en viss frenesi är stycke-
indelningen. Här har Siv Strömquist varit 
inspirerande och pådrivande, speciellt se-
dan hon i sin avhandling "Styckevis och 
helt" (1987) påpekat att bedömnings-
mönstren tidigare innehöll få och oprecisa 
kommentarer till elevernas sätt att dela in 
texten i stycken och markera var dessa 
stycken börjar och slutar. 

Behoven är stora på denna punkt. Det 
finns elever som skriver sina texter i ett 
enda stycke, och vanligen är det då också 
svårt att upptäcka att de har följt någon 
disposition. Andra börjar ny rad för varje 
ny mening. Detta kan se ut som ett slags 
styckeindelning, men det innebär egentli-
gen också att texten saknar stycken, efter-
som ny rad plus stor bokstav är elevens 
sätt att signalera att en ny mening börjar. 
Så finns det en mellangrupp där texten till 
synes på måfå delas in i ett antal stycken, 
ungefär där eleven tycker att det verkar 
vara lagom med ett nytt stycke. Men det 
finns också elever som använder styckein-
delningen på ett adekvat sätt, t.ex. för att 
visa att de går över till en ny delaspekt av 
uppgiften. 

Många elever behöver emellertid få en 
höjd medvetenhet om vikten av att de 
delar in sina texter i adekvata stycken. 
Därför måste läraren kunna ge dem tydli-
gare riktlinjer för detta än att texten blir 
lättare att läsa om den är indelad i styc-
ken. 1 våra vägledningar försöker vi ge råd 
och argument som kan användas när lärar-
na diskuterar styckenas funktion med sina 
elever. 

Det är emellertid väsentligt enklare att 
tala om hur stycken ska markeras än vad 
de ska omfatta. 

1 det senare avseendet har vi nöjt oss 
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med att peka på den modell där första 
meningen i stycket introducerar en tanke 
som sedan utvecklas, t.ex. genom att ex-
emplifieras. Nytt stycke innebär då att en 
ny tanke eller aspekt tas upp. 

Beträffande markeringen av stycken re-
kommenderar vi att nytt stycke - men inte 
det första stycket - markeras med indrag, 
vilket är det traditionella när man skriver 
för hand och det normala i tryckt text. 1 
andra hand rekommenderar vi maskin-
skrivningsmodellen: blankrad utan indrag. 
Vi tar avstånd från modellen med bara ny 
rad utan vare sig indrag eller blankrad - 
trots att denna modell är mycket vanlig, 
inte minst i de laserskrivna produkter från 
myndigheter och företag som nu över-
svämmar landet. 

När det gäller sättet att markera att ett 
nytt stycke börjar kan man nog säga att 
språkbruket vacklar för tillfället. Här för-
söker vi alltså gå in och normera på mark-
naden - givetvis i samråd med Svenska 
språknämnden, vars nya "Svenska skriv-
regler" innehåller liknande rekommenda-
tioner på denna punkt. 

Mellanrubriker 
Nära besläktade med styckeindelningen är 
en del andra sätt att markera textens 
struktur, främst mellanrubriker. Vi re-
kommenderar att eleverna använder mel-
lanrubriker för att visa läsaren hur deras 
texter är uppbyggda. 

Tyvärr används mellanrubrikerna inom 
journalistiken ofta på ett sätt som man 
som språkvårdare har svårt att rekommen-
dera. Eftersom vi också använder tid-
ningstexter i de temahäften som eleverna 
får arbeta med före skrivtillfället, bidrar vi 
själva ibland till att ge eleverna dåliga ex-
empel i detta avseende. 1 provhäftet För-
ändring (för komvux våren 1991) fanns 
bl.a. en artikel från Sydsvenskan som in-
nehöll en utrikespolitisk översikt över året 
1990. Texten var välskriven och väldispo- 

nerad och bra för sitt syfte, men mellan-
rubrikerna var sällsynt illa utspridda av en 
redigerare som bara tycktes ha läst en me-
ning här och där. Så avhandlades t.ex. 
situationen i Jugoslavien under rubriken 
President till slut och Iraks invasion av 
Kuwait och den fortsatta utvecklingen vid 
Persiska viken under hösten 1990 under 
rubriken Friare i Albanien. Mellanrubri-
kerna avsåg i de fallen inte hela det avsnitt 
som de inledde utan enbart det första styc-
ket, som handlade om Polen och presi-
dentvalet där resp. Albanien. Sådana mel-
lanrubriker kan kanske lätta upp en textsi-
da, men de hjälper inte läsaren att struktu-
rera texten. 

Gruppen för svenskprov propagerar för 
gammaldags hederliga mellanrubriker som 
täcker det avsnitt de står över. Men vad 
ska eleverna tro, när de under rubriken 
Fortsatt oro i Sydafrika först finner ett 
stycke som handlar om Indien, Kina och 
Korea och sedan ett som i början handlar 
om Namibia och som avslutas med några 
rader om att oron i Sydafrika fortsätter? 

Språkriktigheten 
Vi har fått en del försynt kritik från 
svensklärare som menar att vi tar för lätt 
på den traditionella språkriktigheten, på 
de brister i främst stavning och interpunk-
tion som man kanske i första hand tänker 
på när det sägs att eleverna inte kan skriva 
svenska nu för tiden. Det ligger något i 
den kritiken. 1 texter som har en bristfällig 
yttre språkform med många stavfel och 
nyckfull interpunktion har vi ofta försökt 
lyfta fram förtjänster i andra avseenden, 
t.ex. en förnuftig tolkning av uppgiften, 
ett relevant urval av stoff och en genom-
tänkt disposition. 

Det har kanske ibland kunnat se ut som 
vi menade att språkriktighet inte betyder 
så mycket. Så är det inte, men vi måste 
rätta mun efter matsäcken och se till rela-
tiva förtjänster i de texter vi får in. Möj- 
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ligen har åren också gjort oss en aning 
avtrubbade beträffande det formella. När 
en uppsats inte innehåller några formella 
fel, brukar vi påpeka detta som en särskild 
förtjänst att lägga märke till. 

Men visst kan vi fortfarande förvåna oss 
över att inte ens skribenter på betygsnivå-
erna Fyra och Fem på de treåriga gymna-
sielinjerna behärskar våra vanligaste skriv-
regler eller kan stava till högfrekventa 
ord. 

Stavfel 
Redan i "Gymnasistsvenska" (1977), som 
byggde på en undersökning av uppsatser 
från 1970 års centrala prov Familjen och 
äktenskapet, kunde jag konstatera att 
mindre än tio procent av uppsatserna var 
fria från "fel på ord", dvs. stav- och skriv-
fel av olika slag. Det har sannolikt inte 
blivit bättre under de gångna decennierna. 
Gymnasisterna på treåriga linjer uppnår 
långt ifrån det mål som tidigare ställdes 
upp för högstadieeleverna i kursplanen i 
svenska i Lgr 80: "Målet skall vara att 
eleverna kan stava när de lämnar grund-
skolan." 

Många av stavfelen i uppsatserna hör till 
svensklärarnas eviga följeslagare: amri-
kansk, andvända, borglig, därimot, mya-
tion, koncentrasion, korrumption, lungt, 
nämnligen, undgås 'umgås', åtminstonde. 

Ett enstaka fel som är påfallande vanligt 
i gymnasisternas uppsatser är de för det: de 
här valet, de hela, de enda possitiva. Man 

kan även finna det för de: det svarta [i 
SydAfrikal. Sådant förekommer även i 
uppsatser som inte i övrigt vittnar om svå-
rare läs- och skrivsvårigheter eller invand-
rarbakgrund. 

Den vanligaste enskilda typen av stavfel 
var vid 70-talets början brott mot reglerna 
för enkel- och dubbelstavning av konso-
nant. Den typen är högfrekvent även i 
dagens elevsvenska. Det är inte så kons-
tigt, eftersom reglerna är krångliga och 
undantagen många. Även drivna vuxna  

skribenter kan tveka om stavningar som 
assymetrisk, kollosal, komité, succesiv. 

Mera påfallande är det då att många 
elever i gymnasieskolan inte behärskar 
bruket av små och stora bokstäver. På 
tvååriga linjer är det relativt vanligt med 
till synes planlösa blandningar av bok-
stavstyperna inne i orden - ungefär som 
när småbarn gör sina första försök att skri-
va. På treåriga linjer finns det en utbredd 
osäkerhet om hur man stavar i gränsområ-
det mellan namn och icke-namn. Aven i 
övrigt ganska duktiga elever kan skriva 
Svensk med stort S och sverige med litet - 
samma uppsats. Andra exempel från det 
senaste läsårets prov: saddam, persiska vi-
ken, StorBritanien, sydafrika, tornedalen, 
västtyskland, hermelinsskolan, de Baltiska 
staterna, de flesta Italienerare, den här Ita-
lienska ortsbefolkningen, Engelska sjukan, 
Judeförföljelse, Julen, Juli, Mars. 

På de här punkterna är reglerna i alla 
fall relativt enkla och klara. Man kunde 
därför önska sig att alla elever som lämnar 
gymnasieskolan bl.a. skulle känna till att 
namn på länder (Italien) stavas med stor 
bokstav, medan nationalitetsadjektiv och 
beteckningar för invånarna (italiensk, itali-
enare) stavas med liten. Här kan man dock 
ana konturerna av konkurrerande normer. 
Det är relativt vanligt att möta stavningar 
som Amerikan och Engelsk i texter som 
vuxna har skrivit. Likaså skrivs ofta måna-
dernas namn med stor bokstav - mot sven-
ska skrivregler. 

En feltyp som vi särskilt har inriktat oss 
på - kanske därför att vi uppfattar den 
som en hotande konkurrerande norm - är 
de felaktiga särskrivningarna. De finns i 
uppsatser på alla kvalitetsnivåer: barn-
doms åren, frihets kämpandet, fri hets sym-
boler, förtroende kapital, makt demonstra-
tion, miljö problemen, produktions appa-
raten, stål kupa, tomullt artade, 60-70 talen 

Här rör det sig om en företeelse som är 
vanlig även bland vuxna språkbrukare, 
t.ex. på min egen arbetsplats, lärarhög-
skolan i Malmö. Kanske är ett normskifte 
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verkligen på gång. Många av de svensklä-
rare som sänder in uppsatser till oss tycks 
inte reagera särskilt starkt på felaktiga 
särskrivningar, i varje fall inte med den 
"inlärda irritation" som automatiskt 
drabbar en del andra feltyper. Det kan 
vara ett tecken på att toleransen för sär-
skrivningarna är större i lärarkåren än i 
provgruppen. 

Ord, fraser och syntax 
Ordvalsfelen och de fraseologiska felen 
vittnar ofta om individuella luckor i ele-
vernas förråd av ord och fraser. Sådana 
luckor ligger väl bakom att en elev skriver 
att rädslan är bromsen till alla förändringar 
och att Elise Ottesen-Jensen skänkte bort 
sitt liv till att förändra synen på sex, abort 
och preventivmedel (i stället för att hon 
ägnade sitt liv åt att . 

Allvarligare blir det om en skribent inte 
lyckas klargöra vad hon menar i ett sam-
manhang där det finns flera tänkbara tolk-
ningar. 1 en uppsats våren 1991 stod det så 
här apropå Rumänien: Koncentrasionläger 
liknande sjukhus finns [ ... ]. 1 kontexten 
kunde läsaren tveka mellan tolkningen att 
det finns koncentrationsläger som liknar 
sjukhus (vilket det ju faktiskt står) eller 
sjukhus som liknar koncentrationsläger 
(vilket troligen är den avsedda meningen). 
1 dessa anstalter spärrar man in oliktän-
kande tillsammans med andra psykiskt 
störda människor, varmed sannolikt avses 
människor som till skillnad från de olik-
tänkande verkligen är psykiskt störda. 1 
ett sådant fall frestas nog svenskläraren 
ofta att vara välvillig. Man vet hur det har 
gått till i Rumänien, och sedan spelar det 
väl inte så stor roll om språkformen är 
exakt! Här driver Gruppen för svenskprov 
då linjen att berömma klarhet och tydlig-
het i uttrycket och kritisera suddigheter 
och otydligheter. Sådana hänger för övrigt 
också ofta samman med tankeluckor och 
oredovisade förutsättningar för resone-
mangen. 

På ett område råder det uppenbar brist 
på överensstämmelse mellan det som står i 
våra grammatikor och språknktighetsböc-
ker och den verklighet som vi möter i 
elevernas texter. Det gäller reglerna för 
bruk av reflexiva och icke-reflexiva prono-
men. Här finns ju undantag och kvistiga 
fall, men sådana rör det sig inte om i 
följ ande exempel (mina kursiveringar): 

Per Nordangård skriver [ ... ] att en del 
författare använder trotset som en del 
av deras livshållning, t.ex. Vilhelm Mo-
berg och Harry Schein. Ett exempel på 
att ensam är stark är Monica Nilssons 
kamp mot BT-Kemi i Teckomatorp 
1974. 1 hennes bok "Min seger över BT 
Kemi" berättar hon om sin miljökamp. 

När man undervisar i svenska som andra-
språk lär man ut huvudreglerna för bruket 
av sin/sitt sina och hans/hennes/deras: Hon 
läser sin bok : Hon läser hennes bok, De 
gillar sin mat : De gillar deras mat. Är 
detta bara att traggla med sådana "artifici-
ella nonner" som Catharina Gränbaum 
skrev om i Språkvård 1976? Brotten mot 
reglerna även i till synes solklara fall är 
nämligen så vanliga att man kan börja 
undra. 

Tills vidare håller vi på de traditionella 
syftningsreglerna - artificiella eller inte - 
men tvivlet har börjat nagga oss i kanten. 

Normskiften 
1 de texter som eleverna skriver finns inte 
bara exempel på individuella misstag - 
normluckor och normkollapser - och på 
sådana normkonflikter där ungdomarna 
förr eller senare får anpassa sig till gängse 
normer i det skrivna språket. Där finns 
givetvis också exempel på normkonflikter 
där ungdomarna företräder framtidens 
språkbruk. Ska man döma efter uppsatser-
na kommer medans och våran snart att 
höra hemma i neutral prosa. 
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Ett möjligt sådant fall är också kommer 
utan att, vilket är vanligt i elevernas upp-
satser - liksom i livet utanför skolan: Nån 
gång kommer vi själva sätta oss upp mot 
samhället. Denna konstruktion tycks nu 
vara på väg att etablera sig inom normen, 
skrev jag i en kommentar i våras. Det 
tyckte vår referensgrupp inte om, så nu 
står det i bedömningsmönstret: "Detta 
tycks numera bli allt vanligare men kan 
inte anses språkriktigt." 

Själv har jag svårt att känna någon verk-
lig indignation över att komma sällar sig 
till de verb som kan konstrueras med eller 
utan att, t.ex. börja och sluta. Här tog vårt 
bedömningsmönster emellertid ställning 
mot alternativet utan att och därmed möj-
ligen också mot något som kan vara all-
mänt accepterat om tio år. 

En mer splittrad språkvård? 

Ett av språkvårdens problem är faktiskt 
att det finns så många instanser som 
sysslar med språkvård. Det kan bli svårt 
med samstämmigheten ibland, vilket t.ex. 
striden kring baklängesdateringen visar. 
Så kan det gå, när olika instanser drar åt 
helt olika håll. 

Vi vill inte bidra till att öka mångfalden 
i språkvårdskören. Men vi tror att vi kan 
göra en viss nytta som forum för en offent-
lig diskussion av kvalitet i elevernas texter 
på de mera övergripande plan som jag har 
beskrivit. Det finns dessutom ingen annan 
instans som behandlar elevernas språk-
bruk på grundval av ett så systematiskt 
insamlat rikstäckande material som det 
som vi kontinuerligt får in. 
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Arne 	 "Sproget er folkets ejendom" 
Hamburger 

Här redogör Arne Hamburger, som var verksam i Dansk 
Sprogrnevn från 1962 till 1991, för hur man i Danmark hante-
rar problemen med varumärken och ensamrätt till ord. 

Hvem ejer et sprog, ordene i et sprog? 
Kan man få eneret til et ord, så man kan 
hindre andre i at bruge det? Den danske 
arkitekt og forfatter Poul Henningsen 
(1894-1967) sagde engang: "Sproget er 
folkets ejendom." Og i princippet er det 
naturligvis sandt. Men der findes i lovgiv-
ningerne i de allerfleste lande visse undta-
gelser. En af dem er varemcerker. 

Erhvervsdrivende kan få eneret til at 
bruge varemrker som kendetegn for va- 
rer og for tjenesteydelser. Varemrker 
kan bestå af figurer (såkaldte figurmar-
ker) eller af ord eller ordforbindelser - 
såkaldte ordmcerker. 

Erhvervsdrjvencle kan få en sådan ene-
ret (varemerkeret) ved at indarbejde 
merket gennem lngere tid, i reglen flere 
år, og ved at få mrket registreret hos en 
statslig myndighed, i Danmark i Patentdi-
rektoratet. 

Man kan kun søge om en sådan registre-
ring for bestemte klasser af varer og tje- 
nesteydelser, og når Patentdirektoratet 
har undersøgt om der efter varemrke-
loven er noget i vejen for at registrere 
varemrket, bliver ansøgningen offent- 
liggjort i et officielt tidsskrift (nu: Dansk 
Varemrketidende). Inden 2 måneder ef- 
ter denne offentliggørelse kan enhver pro-
testere mod at market bliver registreret, 
nemlig ved at sende direktoratet en så-
kaldt indsigelse "med behørig begrundel-
se". 

Uden at det er pålagt Dansk Sprogrnevn 
ved den ministerielle bekendtgørelse om 
nvnet, har dette siden en ny varemerke-
lov (med den omtalte protestfrist) trådte i 
kraft i 1960, fulgt den praksis at gå de 
offentliggjorte ansøgninger om registre-
ring af ordmrker igennem og at gøre md- 

sigelse, altså protestere, når Sprogmevnet 
fandt at det trods Patentdirektoratets for-
udgående undersøgelse ville stride mod 
varemrkeloven hvis ordmerket blev re-
gistreret for de pågldende vareklasser el-
ler klasser af tjenesteydelser. Det er 
følgende bestemmelser i varemrkeloven 
som nvnet påberåber sig: Dels skal et 
varemrke for at kunne blive registreret 
"vre egnet til at adskille merkeindehave-
rens varer fra andres", dvs, det skal have 
"fornødent srprg" og iser ikke blot an-
give "varens art, beskaffenhed, ... anven-
delse". Dels må et varemerke ikke regist-
reres når det er "egnet til at vildlede". 

Baggrunden for denne praksis er at 
Sprognawnet gerne vii søge at hindre at 
nogen får eneret til varebetegnelser som 
består af velkendte ord, fx icenestol, eller 
af ord som uden videre kan dannes efter 
gngse orddannelsesmønstre, fx akkumu-
latorsystem. Sådanne ord mener nvnet 
altså bør vre "folkets ejendom" og ikke 
en enkelts monopol. Den art "ordmono-
poler" kan nok også siges at stride mod 
nringsfriheden, for de begrenser "den fri 
og lige adgang til erhverv" (grundlovens 
§ 74), da den som har fået varemrkeret, 
jo afskrer sine konkurrenter fra at bruge 
ordet. 

Der er yderligere en grund til Sprog-
nvnets praksis, nemlig den såkaldte leksi-
konregel i varemrkeloven fra 1959 (trådt 
i kraft året efter). Efter den kan indehave-
ren af et registreret varemerke pålgge 
udgivere af leksikoner, ordbøger m.m. 
som vii tage varemrket med, at de lader 
det fremgå klart at merket (ordet) er re-
gistreret. Da Sprognvnet selv udgiver 
Retskrivningsordbogen og i øvrigt gerne 
vil varetage andre ordbogsudgiveres inte- 

18 	Språkvård 3191 



resser, føler nvnet et ansvar for at der 
ikke bliver registreret flere ordmerker end 
varemrkeloven giver adgang til. 

Indsigelserne 
1 de sidste 30 år har Sprognvnet i 10-20 
tilfelde om året søgt at hindre at visse 
ordmrker blev registreret. Det er så hel-
digt at Patentdirektoratet faktisk werdset-
ter nvnets arbejde på dette område. 1 en 
bog fra 1980 skriver Patentdirektoratet 
nemlig at det anser Sprognvnets indsigel-
ser "for meget werdifulde, idet man 
derved får oplysninger frem, hvis eksistens 
direktoratet ellers ikke har nogen mulig-
hed for at kende eller at finde. Det kan 
f.eks. dreje sig om betegnelser for nye 
materialer ... eller nye ord i sproget. Selv 
om disse indsigelser har stor wegt på grund 
af den srlige viden, som indsigerne sid-
der inde med, og den sproglige betydning 
af ordet må 1gges til grund for afgørel-
sen, overvejer direktoratet i det enkelte 
tilfalde på basis af samtlige oplysninger i 
sagen, om lovens betingelser for at ngte 
registrering er opfyldt". 

Det er heller ikke alle nvnets protester 
som Patentdirektoratet mener at have 
hjemmel til at acceptere ("tage til følge"). 
Så hvert år er der i reglen en vis (mindre) 
brøkdel af protesterne som er forgeves. 
For at gøre denne brøkdel så lille som 
muligt, har nvnet den praksis altid for en 
protest at ringe til direktoratet for at høre 
om en protest ville were forgves, først og 
fremmest for at få at vide om den som 
søger registreringen, har dokumenteret i 
forvejen at have indarbej det merket, så at 
varemrkeret var vundet allerede for an-
søgningen. Det er ikke sjldent at en an-
søger trkker sin ansøgning tilbage under 
indtryk af Sprognvnets indsigelse. Og 
hvis en ansøger dokumenterer sin indar-
bejdelse af varemrket, tager nvnet sin 
protest mod en registrering tilbage. 

Det hnder også at Patentdirektoratet 
for ansøgningefl bliver offentliggjort i di- 

rektoratets tidsskrift, beder Sprognvnet 
om oplysninger om det pågeldende ord. 
Både i sådanne tilfielde og i protestsagerne 
er Sprogmevnets store samling af iagttagel-
ser fra dagblade, tidsskrifter, radio, tv osv. 
af  uvurderlig betydning, da de kan rumme 
oplysninger som man ikke kan få i ord-
bøger og lignende opslagswerker. 

Som nvnt accepterer Patentdirektora-
tet de fleste af Sprognvnets protester, og 
nvnet er glad - og en lille smule stolt - 
over at have kunnet sikre at ingen fik ene-
ret til at bruge visse ord som i sin tid var 
naturlige nydannelser og/eller som i mel-
lemtiden er blevet ganske almindelige. 

Der er nppe mange som er klar over at 
der var nogen som midt i 1960'erne prøve-
de at få eneret til ordet minimarked, men 
trak ansøgningen om varemrkeregistre-
ring tilbage efter at Sprogmevnet havde 
protesteret. Nu findes der talrige små bu-
tikker som kalder sig minimarked, og or-
det kom i 1986 med i Retskrivningsord-
bogen. 

Også ordet flekstid står i denne ordbog, 
men i begyndelsen af 1970'erne søgte en 
erhvervsvirksomhed at få ordet (ganske 
vist stavet med -x-, men det er uden vare-
mrkeretlig betydning) registreret som va-
remrke for kontrolure. Da denne be-
kvemme afkortning af fleksibel arbejdstid 
samtidig var dukket op i dags- og ugepres-
sen, protesterede Sprogmevnet fordi kont-
rolure kan were et led i praktiseringen af 
dette arbejdstidssystem og varemerket så-
ledes kan angive varens anvendelse, og 
Patentdirektoratet megtede da også at re-
gistrere merket. 

Ordet stemningsbarometer er ikke 
lngere usedvanligt. Midt i 1980'erne hav-
de Sprogmevnet det held at kunne hindre 
et aktieselskab i at få ordet som varemr-
ke for reklamevirksomhed og "bistand ved 
udøvelse af forretningsvirksomhed". 
Dengang var ordet ikke at finde i ord-
bøger, og ikke alle fagfolk kendte det. 
Mønstret var nok tysk Stimmungsbarome-
ter og danske ord som konjunkturbarome- 
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ter og velstandsbarometer. 

Det var også midt i 1980'erne at to re-
stauratører søgte om at få ordet shawarma 

som varemrke for bl.a. kød. Sprognv-
net protesterede, da ordet allerede indgik 
i navnene på flere restauranter i Køben-
havn, ejet af andre end ansøgerne, og blev 
brugt på skilte og spisesedler i endnu flere 
restauranter som betegnelse for en ret el-
ler en del af en ret. Desuden betegner 
shawarma en roterende grill med en lodret 
akse, og sådan et apparat findes i de oven-
ruevnte restauranter. Ordbøger var ordet 
ikke med i, heller ikke engelske, men på 
basis af Sprognvnets oplysninger afslog 
Patentdirektoratet at registrere ordet, og 
det er siden da blevet endnu mere almin-
deligt i firmanavne og på skilte foran re-
stauranter. 

Fortolkningen af 
varemarke1oven 
Varemerkeloven er i sine paragraffer om 
betingelserne for at et varemerke skal 
kunne registreres, ret kortfattet. Det er 
derfor et held at den betarnkning som gik 
forud for loven fra 1959, rummer en del 
vigtige bidrag til fortolkning af loven. Et 
sted står der således at det ikke er nok til 

at skaffe et ord det tilstrkkelige srprg 
som varemerke at ordet er stavet på en 
anden måde end den gngse. 

1 begyndelsen af 1960'erne kunne 
Sprogmevnet derfor hindre at "Zooda-
vand" blev ordmrke for mineralvand, 
altså bl.a. sodavand. Sidst i 1970'erne fik 
nvnet Patentdirektoratet til at lade vre 
med at registrere Yogott for bl.a. mejeri-
produkter. Iser i sin mundtlige form lå 
ordmerket efter nvnets mening for mer 
op ad ordet yoghurt (eller jogurt), og for 
andre mejeriprodukter fandt mevnet vare-
mrket vildiedende og derfor udelukket 
fra at kunne registreres for disse produk-
ter. 

Ved hjlp af varemrkelovens bestem-
melser og de fortolkningsbidrag der fore-
ligger, søger Sprogmevnet således at sikre 
at det danske sprog bliver ved med at vre 
"folkets ejendom". 

adgang tillträde; tillgång; tillåtelse 
eneret ensamrätt 
erhvervsdrivende näringsidkare 
hjemmel laglig grund 
indsigelse invändning 
kontrolur stämpelklocka 
lodret akse lodrätt axel 
marked marknad 
tjenesteydelser tjänster 
vildiede vilseleda 
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011e 	 Stavacie man bättre förr? 
Josephson 

När foikrörelserna började växa fram i Sverige för drygt 
hundra år sedan, kom allt bredare skikt av befolkningen att 
använda språket i skrift och själva skriva. Här redovisar och 
diskuterar 011e Josephson, forskarassistent i Uppsala, en 
undersökning av hur 25 olika sekreterare i 1880-talets stock-
holmska foikrörelser hanterade stavningen i sina protokoll. 

Idrottsföreningen skickar med barnen en 
lapp som hälsar oss "välkommna till för-
äldrarmöte". Utanför sportaffären kungör 
en handtextad skylt att det finns ett "brett 
sortimente av resautrustning och klätter 
utrustning". Kan folk inte stava nu för 
tiden, frågar man sig. 

1 detta "nu för tiden" ligger en vag för-
modan om att det stavades bättre förr. 
Den stavningsförmåga vi då tänker på är 
snarast den som manifesteras i ett slags 
halvoffentliga texter, oftast författade av 
icke professionella skribenter. Vi möter 
dessa texter dagligen, och de kan vara nog 
så viktiga för hur vi ordnar vår vardag. 
Det kan röra sig om PM på arbetet, in-
struktioner och bruksanvisningar, för-
eningsmeddelanden, enklare reklam mm. 
På sätt och vis är dessa texter också den 
bästa mätaren på vad man kan kalla "van-
ligt folks" skrivförmåga. Det handlar allt-
så inte om stavningen i tidningar och böc-
ker som passerat redigerare och korrek-
turläsare, och det handlar inte heller om 
skolbarnens uppsatser eller rent privata 
texter som brev och minnesanteckningar. 

Helt naturligt bevaras inte mycket av 
detta skrivande till eftervärlden, varför det 
är svårt att veta om det stavades bättre 
förr. Skolbarns ortografiska kunnande vid 
olika perioder har däremot undersökts. C. 
H. Björnsson jämförde på 1970-talet stav-
ningsförmågan hos mellanstadieelever 
1940 och 1975 utifrån ett test från 1940 
som han fann möjligt att använda 35 år 
senare. Resultatet blev att barnen 1975 

stavade betydligt sämre, och Björnsson 
drar slutsatsen att det främst beror på att  

systematisk rättstavningsträning ägnades 
mindre tid i sjuttiotalets grundskola än i 
fyrtiotalets folkskola (Björnsson 1977:199 
och 1981:10). 

1 den här artikeln ska jag emellertid 
redovisa två små undersökningar om hur 
stavningen kunde se ut i det "halvoffentli-
ga" skrivandet för drygt hundra år sedan. 
Mitt material är bevarade protokoll från 
de gryende folkrörelserna i 1880-talets 
Stockholm; sammanlagt rör det sig om 25 
sekreterare, alla män. Det är ett lämpligt 
undersökningsobjekt eftersom protokol-
len dels är författade av icke professionel-
la skribenter, dels skrivna med stor om-
sorg. De utförliga protokollen skrevs rent 
i särskilda protokollböcker eller på 
lösblad, lästes upp och godkändes på 
efterföljande möte och var centrala för att 
dokumentera den egna föreningens verk-
samhet. Man får alltså anta att sekreterar-
na gjorde mycket få rena slarvfel utan 
verkligen ansträngde sig att åstadkomma 
ett så gott protokoll som möjligt. 

Stavningen i 14 protokoll 
Den första undersökningen gäller 14 pro-
tokoll från Socialdemokratiska förening-
ens diskussionsskola i Stockholm första 
halvåret 1886. Diskussionsskolan var ett 
slags studiecirkel. Ett tjugotal unga arbe-
tare med socialdemokratiska sympatier 
samlades en kväll i veckan för att öva sig 
att argumentera kring en punkt i ett preli-
minärt partiprogram. (SAP bildades som 
bekant inte förrän 1889.) Deltagarna ut-
gjorde säkerligen en intellektuell elit 
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bland Stockholms arbetare; de flesta av 
dem var yrkesarbetare. Flera av dem hade 
eller kom att få viktiga poster i den tidiga 
arbetarrörelsen. Uppgiften som mötesord-
förande och sekreterare i diskussions- 
skolan cirkulerade från möte till möte. De 
utförliga diskussionsprotokollen finns be-
varade på Arbetarrörelsens arkiv i Stock- 
holm, och här kan man alltså bl.a. se hur 
unga män utan formell utbildning men 
med starka intellektuella intressen och 
bildningsambitioner kunde stava. 

Jag har för varje protokoll beräknat an-
talet stavfel för de 100 första orden i själva 
diskussionsreferatet - där är ordförrådet 
mer varierat än i de inledande formalia-
punkterna. Den ortografiska normen var 
på många punkter oklar på 1880-talet. 
Nystavarna, med sin organiserade kärna i 
det 1885 bildade Rättstavningssällskapet, 
propagerade en radikalt ljudenlig stav-
ning, medan Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL), som kom med sin femte upplaga 
1883, var konservativ och dessutom myc-
ket restriktiv med ta upp främmande ord. 
Aktuella ord i diskussionsskolan som inte 
stod upptagna i SAOL är t.ex. diskussion, 
kontroll, obligatorisk, program, system el-
ler socialist. SAOL hade inte heller dagens 
ställning som ortografisk normgivare. Den 
sanktionerades med ett kungligt cirkulär 
1889, och först i och med stavningsrefor-
men 1906 kan den ortografiska normen 
sägas vara ordentligt stabiliserad - egentli-
gen är det inte förrän på 1920-talet som 
stavningen i realiteten blir enhetlig i 
svenskt tryck (se Ståhle 1970). Därför har 
jag endast noterat vad som kan kallas 
odiskutabla stavfel. Thorsdag och quinna 
går lika bra som torsdag och kvinna, men 
t.ex. rilleionen eller sosalisterna har klas-
sats som stavfel. 

Stavfelen har jag klassificerat på samma 
sätt som Kent Larsson gjort i sin under-
sökning av tonåringars skoluppsatser 
(1984:256) för att möjliggöra en något ku-
riös jämförelse. Det innebär att det finns 
nio typer av stavfel: 

Utbyte av bokstav i enligt normen ljud-
enligt tecknat ord. Ex: "sosom" (så-
som), "däreftär", "prodiskonsförening 
ar" (produktions-). 
Utbyte, tillägg eller utelämnande av 
bokstav i enligt normen ljudstridigt 
tecknat ord. Ex: "bejerde", "klarjor-
de", "ussel" (usel uttalades med kort u 
i 1880-talets Stockholm). 
Felaktig enkel- och dubbelteckning. 
Ex: "sinna" (sina), "got", "dett", 
"hadde". 

Utelämnande av bokstav. Ex: "ung-
fär", "käraden", "förgående". 
Utelämnande av diakritiska tecken. Ex: 
"orattvisa", "var" (vår). 
Tillägg av bokstav. Ex: "perssoner", 
"blandt", "mendels" (medels). 
Två eller flera fel i samma ord. Ex: 
"åmm" (om), "tallan" (talaren). 
Stor och liten bokstav. 
Sär- och sammanskrivningar. Ex: "för 
stod", "natt arbete", "förnärvarande". 

Exemplen visar mer än väl att felkategori-
erna delvis överlappar varandra och att 
klassificeringen därför blir fylld av gräns-
fall och inte ska tas alltför allvarligt. 

Resultatet framgår av tabell 1. 1 tabel-
len har jag också angivit sekreterarens 
namn och födelseår i de fall jag kunnat 
fastställa det samt mötesdatum. Lägg mär-
ke till att C. L. Lundberg för protokoll vid 
två tillfällen. 

Andelen felstavade ord är ungefär 8,4 
procent. Om man gör den som sagt lätt 
besynnerliga jämförelsen med skolbarn på 
1970-talet, kan man åtminstone konstatera 
att stavfelen är flera bland 1880-talets ar-
betarelit. 1 sitt material på c:a 70000 ord 
från högstadie- och gymnasieuppsatser 
kan Larsson redovisa c:a 2 procent stavfel 
(1984:254), medan Björnsson (1977:26) 
redovisar c:a 6,7 procent stavfel på 23000 
ord i 409 uppsatser från årskurs 4 i mitten 
av sjuttiotalet. Inte utan intresse är att en 
mycket större andel av stavfelen i framför 
allt Larssons undersökning gäller vad vi 
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Tabell 1. Antal stavfel på 100 löpord per sekreterare i Socialdemokra-
tiska diskussionsskolan 1886. 

Sekreterare 

Antal stavfel 
Feltyp 
1 	2 	3 4 	5 	6 	7 	8 9 

Sum-
rna 

P. A. Pettersson, 1861 (4/2) 10 6 4 1 	1 3 25 
J. A. Malmlund, - (14/1) 9 6 1 1 	 2 19 
P. R. Rosborg, 1854 (29/4) 5 7 3 1 1 17 
A. F. Andersson, 1861 (21/1) 1 6 1 	2 10 
A. Ekströrn, - (4/3) 3 2 2 ------ 7 
B. Wiklund, 1859 (7/1) 1 2 2 1 6 
B. Lundberg, 1857 (28/1) 1 1 1 - 	- 	1 	- 	- 2 6 
M. Mathson, 1833 (22/4) 2 1 3 ------ 6 
E. G. Beckrnan, - (18/2) - 1 - 2 	1 	1 	- 	- 5 
N. W. Wallin, 1856 (15/4) - - 3 1 	- 	1 	- 	- 5 
C. L. Lundberg, 1859 (13/4) -- - ---- 2 4 
C. L. Lundberg, 1859 (1/4) - 1 - - 	- 	1 	- 	1 - 3 
A. R. Rylander, 1865 (11/2) - 1 - 1 	----- 2 
G. Alm, - (11/3) 1 - 1 ------ 2 

Summa 31 28 28 8 	2 	4 	3 	6 7 117 

uppfattar som mer perifera och mindre 
hårt normerade delar av ortografin: när-
mare 40 procent av hans stavfel gäller an-
tingen stor och liten bokstav eller sär- och 
sammanskrivning. Av "riktiga" stavfel i 
hans undersökning, liksom i Björnssons, 
är felaktig enkel- och dubbelteckning do-
minerande, ett resultat som åtminstone 
inte strider mot dem i min lilla undersök-
ning. Men också andra stavfel är mycket 
vanliga bland 1880-talsarbetarna. Sekrete-
rarna stavar ofta alltför ljudenligt 
("någen", "rilleionen", arbetan"). Sam-
manblandning av kort e och ä, som väl 
hörde till de flestas talspråk, står för 13 av 
de 117 stavfelen ("öfvärklassen", "eftär"; 
"inlädde" förekommer flera gånger; man 
kan också observera "ärhöll"); här var 
också den tidens ortografi särskilt vacklan-
de. (Däremot har jag inte noterat någon 
sammanblandning av kort ö och u.) J. A. 
Lundell undersökte 1882 i samband med 
den stora nystavningsdebatten 225 skol-
pojkars stavning vid ett mellansvenskt lä-
roverk och fann att tre slags stavfel stod i 
en klass för sig: sammanblandning av o 
och å, sammanblandning av e och ä samt 

svårigheter med -t och -dt vid adjektiv och 
particip (Lundell 1886:106). Tendensen är 
alltså densamma i mitt material. 

Därmed är man inne på frågan hur 
många av stavfelen som så att säga beror 
på att stavningsreformen 1906 ännu inte 
trätt i kraft. Det är inte fler än 6 ("blandt" 
för bland, "hvara" för vara 2 ggr och 
"hville" för ville 2 ggr; någon år 1886 allt-
för modern stavning kan dock ha undgått 
mig). Till en del beror det på att -dt-orden 
är sällsynta i de delar av protokollen jag 
undersökt. 

Tabellen visar också att den ortografi-
ska förmågan naturligtvis varierar stort, 
även om ingen är felfri. Två av deltagarna 
hade med säkerhet en något längre for-
mell utbildning än den tidens korta folk-
skola (i bästa fall sex år): Rylander som 
gått några klasser i läroverk och C. L. 
Lundberg som gått kurser på Stockholms 
borgarskola, och de hör också till dem 
som stavar väl. (Båda nådde långt i den 
tidiga arbetarrörelsen; den tidigt döde Ry-
lander var den förste socialdemokratiske 
kandidaten vid ett riksdagsmannaval, 
Lundberg var LO:s förste vice ordförande 
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och Gruvarbetarförbundets förste ordfö-
rande.) P. A. Pettersson har framför allt 
svårt med dubbelteckning ("föd", "tu", 
"dett", "klasskilnad") och med främman-
de ord (han prövar både "sosealdemokra-
tema" och "sosialdemokraterna"). J. A. 
Maimlund har störst problem med e och ä 
("systämet", "klassärna") och med j- och 
sj-ljuden ("jorde", "skelfva" (själva), 
"diskutionen"). Rosborg gör flera stavfel 
som tyder på Stockholmsdialekt: samman-
blandning av e och ä ("sejer") och bortfall 
av supradentalt r ("arbetan", "talan"). 

Efter att ha tagit del av dessa resultat 
och efter att ha försökt orientera sig i 
1880-talets ortografiska oreda frågar man 
sig om kanske inställningen till rättstav-
ningen inte riktigt var densamma som 
idag. Ungefär som vi idag ibland kan 
mena att det är i stort sett detsamma om 
man använder stor eller liten bokstav (hur 
är det med stockholmsspråk, tredje världen 
eller folkpartitidning?), hade den tidens 
skrivande människor kanske känslan att 
man kunde experimentera lite med stav-
ningen. Om man t.ex. ser igenom hela 
protokollen för Rylander och C. L. Lund-
berg upptäcker man att de känner sig för 
med socialdemokratisk, onekligen ett 
centralt ord. 1 ingressen till sitt protokoll 
skriver Rylander "Socialdemokratisk", 
för att lite längre ned använda "cocialde-
mokratisk". C. L. Lundberg växlar mellan 
"sosialdemokratisk" och "socialdemokra-
tisk" vid sitt första sekreterartillfälle; vid 
det andra skriver han ordet bara en gång 
och då blir det "Cocialdemokratiska". 

Stavningen av fem svåra ord 
Det är frågan om standardisering och en-
hetlighet som ligger bakom den andra 
stavningsundersökningen. Den rör fem 
ord i de mest formaliserade delarna i pro-
tokollen från nykterhetsloger i IOGT i 
Stockholm på 1880-talet. JOGT introduce-
rades i Stockholm 1880 och växte mycket 
snabbt. Nya loger, dvs. lokalföreningar, 

bildades med välklingande namn. Den 
centrala aktiviteten var logemötet som till 
stor del kunde följa en tryckt ritual och 
som också dokumenterades av sekretera-
ren i ett utförligt protokoll. Protokollen 
finns bevarade på Stockholms stadsarkiv. 
Åtminstone från 1887 finns handböcker 
med mönsterprotokoll, men min under-
sökning ligger dessförinnan: jag har för 
sex loger tagit protokoll dels från 1886 (i 
ett fall 1885), dels från den aktuella logens 
allra första tid, i samtliga fall 1883. Särskilt 
1886 är protokollen dock så lika i sin upp-
ställning och disposition att det är uppen-
bart att något slags mall måste ha funnits. 
Jag har försökt att få tio protokoll med 
samma sekreterare från varje loge och 
varje period, men det har inte alltid lyc-
kats. 

Här handlar det alltså inte om olika sek-
reterare utan om i vad mån samma sekre-
terare alltid stavar likadant. Jag har tittat 
på de delar där sekreteraren har allra 
störst möjligheter att ta till färdiga formu-
leringar: ingressen ("Protokoll fört/hållet 
vid .....), paragrafen om mötets öppnande 
("Mötet öppnades enligt ritual .....), pro-
tokolljusteringsparagrafen som nästan all-
tid är nummer 3 och paragrafen om mötets 
avslutande. Därigenom har jag fått relativt 
många belägg för fem svårstavade ord i 
detta sammanhang: protokoll, ordinarie 
(det är nästan alltid frågan om "ordinarie 
möte"), ritual samt fört (fördt enligt 1880-
talets ortografiska norm) och hållet. 

En loge kunde ha närmare 100 medlem-
mar, även om så många inte kom till möte-
na, och de tycks ha rekryterats främst från 
ett skikt som stod alldeles ovanför den 
socialdemokratiska 	diskussionsskolans: 
lägre medelklass och stabil arbetarklass; 
skomakare, typografer, handlande, små- 
företagare osv. (jfr Blomgren 1908). Sek-
reteraren, eller V.S.T., Vördig Sekreterar 
Templare, som titeln var, hade naturligtvis 
ett mycket viktigt uppdrag och utsågs sä-
kert bland de mest skrivkunniga. En pryd-
lig protokollbok - varje loge hade sin bok 
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- var betydelsefull för de skötsamhetsiv-
rande och ritualinriktade logerna. Jag har 
inte närmare identifierat de 12 sekreterare 
som ingår i min undersökning, men den 
enda av dem som omnämns i en minnes-
skrift (Blomgren 1908), S. B. Stjernqvist, 
kallas där "arbetare". 

Hur de stavade framgår av följande ta-
bell där jag noterat de olika varianterna 
och frekvensen av dem hos varje sekrete-
rare. 

Direkta jämförelser med de socialdemo-
kratiska protokollen kan inte göras efter-
som urvalet här gäller mycket svårare ord. 
Andelen felstavningar är omkring 40 pro-
cent 1882-83 och omkring 30 procent 
1885-86. Liksom hos socialdemokraterna 
finns det naturligtvis några som stavar 
bättre och några som stavar sämre. För-
mågan tycks alltså ha förbättrats något när 
logerna stabiliserats; så osäkra stavare 

Tabell 2. Stavningen av fem ord hos 12 logesekreterare i Stockholm 
1882-86. 

Loge År Namn An- 
tal 
prot. 

Protokoll Ordinarie Ritual Förti 
Hållet 

Trohetens 83 S. B. 8 prottekoll 8 - - - 
klippa Stjernqvist prottekol 4 

protekoll 2 
protokoll 1 
prottokoll 1 

Benjamin 83 Ad. 10 protokoll 19 o. 8 nt. 10 hållet 10 
Franklin Lindberg protekoll 2 årde- 

narie 1 

Stolpe 83 C. F. 10 protokåll 13 ordi- 9 retu- fört 8 
Johansson protokoll 2 narie aten 12 

Simson 83 Hj. 10 protokoll 4 årdenarie 5 retual 20 hållet 10 
den faste Sandström prottokoll 4 ordenarie 3 

protekoll 1 orenarie 1 
prottokol 1 ordinarie 1 

William 83 Emil 10 protokoll 19 ordinarie 10 ritual 18 hållit 12 
Lindberg Stålstjerna ordinarie 1 

Samfrid 83 A. C. 10 protokoll 19 - ritual 20 fört 10 
Månsson prokoll 1 

Carl v 86 C. G. 10 protokoll 19 ordenarie 6 - hållit 6 
Linné Kihlgren protekoll 2 	ordinarie 3 hållet 5 

Benjamin 85 Erik 10 prottokoll 17 ordonarie 10 ritua- hållit 9 
Franklin Stjernström protokoll 1 len 10 hållet 1 

ritua- 
let 8 
iii 3 

Stolpe 86 Axel 7 protokoll 14 ordenarie 6 ritu- förd 6 
Wannquist aten 11 

Simson 86 C. Morvall 10 protokoll 20 ordin. 7 ritu- fört 10 
den faste ordinarie 3 al 20 

William 86 Fritts 10 protokoll 19 ordinarie 10 ritual 20 fört 10 
Lindberg Eriksson prottkoll 1 

Samfrid 86 G. 8 protokoll 10 ordinarie 4 ritualen 11 fördt 8 
Hedrén brotokoll 1 	ordin. 3 

ordinari 1 

Anm. Trohetens klippa bytte 1884 namn till Carl von Linné 
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som Stjernqvist eller Sandström finns inte 
1885-86. Felstavningarna är inte svåra att 
förklara. Ofta handlar de om osäkerhet i 
ljudanalysen ("ordenarie", "retual") eller 
felaktig enkel- eller dubbelteckning 
("prottokoll"). Några galna sär- och 
sammanskrivningar har jag naturligt inte 
noterat eftersom inget av de fem orden är 
en sammansättning. 1 tabellen har jag inte 
fört in felaktig användning av stor och 
liten bokstav. 1 så fall skulle sekreterarna 
Wannquist och Månsson noteras för ytter-
ligare tio respektive tjugo stavfel eftersom 
de skriver att mötet öppnades "enligt Ri-
tualen". Man kan också lägga märke till 
hur svårt det är att hålla isär particip- (hål-
let, fördt) och supinumform (hållit, fört), 
en svårighet som för de svaga verbens vid-
kommande skulle försvinna med 1906 års 
stavningsreform. 

Stjernqvist och Sandström hör också till 
dem som experimenterar mest med stav-
ningen. De gör inte som C. F. Johansson 
som nästan konsekvent håller sig till "pro-
tokåll" och "retualen". Men även om de 
flesta sekreterarna uppenbarligen tyckt att 
samma ord ska stavas på samma sätt, kan 
man ändå förvånas över den relativt rika 
variationen i dessa mycket hårt standardi-
serade delar av protokollen. Det är inte 
alltid så att en stavning avlöses av en an-
nan. En avvikande stavning (t.ex. C. F. 
Johanssons korrekta "protokoll") kan 
komma mitt i protokollserien. 

Detta intryck av högre tolerans gent-
emot variation förstärks om man går ige-
nom sekreterarnas namnunderskrifter. Nu 
för tiden är vi ju noga med hur vi stavar 
våra namn; om t.ex. Margareta ska stavas 
med eller utan th eller Josefsson med f 
eller ph kan upplevas som en viktig del av 
identiteten. Logesekreterarna tycks mind-
re fixerade. Fyra av dem prövar olika stav-
ningar (ytterligare fyra växlar mellan miti-
al och utskrivet förnamn). Stjernqvist 
skriver 14 ggr just "Stjernqvist", 2 ggr 
"Stjernkvist" och 1 gång "Stjernquist". 
Stjernström prövar en gång "Stiernström"  

och Wannquist en gång "Wanqvist". 
Eriksson varierar förnamnet: 5 ggr 
"Fritts", 1 gång "Fritz" och 4 ggr bara 

Vad lär vi oss av detta? 
Här skulle jag kunna sluta artikeln med 
sammanfattningen att undersökningen vi-
sar att sekreterarna i 1880-talets folkrörel-
sesammanslutningar i Stockholm stavade 
ganska illa, sämre än dagens högstadieele-
ver. Men jag tror att de flesta läsare tycker 
att det är en orättvis sammanfattning. Det 
är ju så mycket som skiljer. Sekreterarna 
hade för det första oftast en sämre skolun-
derbyggnad; först på 1880-talet blir det 
någon ordning på folkskolan. För det and-
ra levde de i en mindre skriftspråklig kul-
tur; de hade mindre kontakt med skrift-
språk i yrkes- och vardagsliv, mindre till-
gång till böcker och tidningar. För det 
tredje gav de sig kanske in på att skriva 
svårare texter och stava till ovanligare ord 
än dem som t.ex. högstadieeleverna 
skriver. För det fjärde var den rådande 
ortografiska normen inte lika fast fixerad 
som idag och i vissa stycken mer komplice-
rad. Och för det femte fanns det alltså 
måhända inte en lika starkt utvecklad 
känsla för vikten av enhetlig stavning. 

Lärdomen av den här undersökningen 
är snarare att man ska vara mycket försik-
tig med att jämföra förmågan att stava vid 
olika tidpunkter. Det är så många faktorer 
som måste vägas in att jämförelser lätt blir 
missvisande. Det är t.ex. inte omöjligt att 
stavfel i det halvoffentliga skrivandet är 
vanligare idag än för säg 30 år sedan - fast 
ingen hittills visat det. Men det skulle kun-
na bero på att fler skriver dessa texter 
idag, att de har ett ordförråd som är mer 
svårstavat (tänk t.ex. på alla nya varube-
teckningar) och att vi med ökad invand-
ring och ändrat innehåll i skolundervis-
ningen har en något tolerantare syn på 
avvikande stavning - fast ingen visat det 
heller. Rättstavningsförmåga är ett relativt 
begrepp. 
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Det finns också en språkhistorisk lär-
dom av undersökningen. Man kan alltså 
hävda att den svenska ortografin blir or-
dentligt standardiserad kring 1900. Som 
drivkraft bakom den utvecklingen har man 
i första hand pekat på dels språkvetares 
och några kulturpersonligheters intresse 
för stavningsreformer (Artur Hazelius, J. 
A. Lundell, Adolf Noreen är de oftast 
nämnda), dels folkskollärarkårens krav på 
en förenklad stavning (se Ståhle 1970 och 
där anförd litteratur). Min undersökning 
tyder på att också de framväxande folkrö-
relserna måste ses som en viktig, om än 
indirekt, drivkraft. De innebar att mycket 
bredare skikt av befolkningen blev 
skrivande människor och därmed följde 
ökade krav på en enkel och entydig språk-
norm. Fr.o.m. 1880-talet börjar det dyka 
upp handledningar i mötesteknik, offent-
ligt talande m.m. för foikrörelsemed-
lemmar, och författarna till dem måste 
göra viktiga mönsterbildande ställningsta-
ganden också i stavningsfrågor. Man kan 
t.ex. notera den lite säregna "blandstav-
ningen" i en av de tidigaste skrifterna av 
detta slag, "Handbok för Good Temp-
lars", utgiven i Östersund 1887 av Vilhelm 
Sköld. Jag citerar de första raderna i 
Skölds mall för logemötesprotokollen: 

"Protokoll fördt vid Logen ... ordinarie 
möte i ordenshuset i ... Måndagen den 
7 Mars 1887. 

Logen kallades till ordning av Loge T. 
br. ... kl. 8 e.m. 

Företogs upprop av tjänstemännen, 
hvarvid följande voro närvarande: Loge 
T., vise Loge T., Sekr., Fin. Sekr., 
Marsk., B. Marsk., Inre Vakt ock T. Loge 
T." 

Sköld har alltså -dt-stavning och hv-stav-
ning, men när v-ljudet tecknas medf byter 
han ut det mot v som i av. (På titelbladet 
står också att boken är "utgiven av".) Han 
förenklar stavningen i konjunktionen och 

till ock, och tecknar s-ljudet ljudenligt i 
vise. Det återstår att undersöka Skölds 
faktiska genomslag i godtemplarprotokoll, 
men vare sig det är stort eller inte, kvar-
står faktum att hans stavning måste ha 
aktualiserat behovet av explicita regler för 
otaliga logesekreterare. 

Här finns en parallell till dagsaktuella 
standardiseringsproblem. Datorerna har 
inneburit att ett ökande antal människor 
kommit att ägna sig åt halvoffentligt 
skrivande med ganska stor spridning. Det 
är rätt enkelt att med datatekniken göra 
t.ex. personaltidningar eller reklambro- 
schyrer som inte passerar professionella 
skribenter eller korrekturläsare. Detta 
skrivande har aktualiserat en mängd pro-
blem vad gäller avstavning, stor och liten 
bokstav, markering av nytt stycke m.m. 
Förr kunde man lita på att ett relativt fåtal 
relativt väl skolade skribenter (och redige-
rare) kunde lösa dessa problem utifrån 
några ganska vaga allmänna principer, 
men nu ropas det på explicita regler. Vad 
jag vet uppmärksammas också dessa frå-
gor i Språknämndens nya skrivregler på 
ett helt annat sätt än tidigare. 

Det sena 1900-talets teknik spelar här 
samma roll som det sena 1800-talets folk-
rörelser: skrivandet ökar, och vi tvingas 
bestämma oss för vad som är rätt och fel. 
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Språket i bibeln - 
bibeln i språket 
Red. Christer Åsberg. Skrifter utgivna av 
Svenska språknämnden 76. Norstedts 
1991. ISBN 91-1-915252-3. 254 s. Pris: om-
kring 250 kronor. 

Detta är en antologi, som innehåller fjor-
ton uppsatser och sex dikter, skrivna av 
forskare och skönlitterära författare med 
anknytning till bibelkommissionens arbe-
te: Bertil Albrektson, Per Block, Carl 
Fehrman, Gunnar Harding, Karl-Gustaf 
Hildebrand, Olov Jonason, Harry Lind-
ström, Bo Ralph, Gun-Britt Sundström, 
Cai Svensson, Ulf Teleman, Mats Thelan-
der, Tomas Tranströmer, Karl Vennberg, 
Lars Wollin och Christer Åsberg. 

Boken är indelad i sex huvudavsnitt som 
alla inleds av en dikt. Avsnitten har rubri-
kerna "Inledning", "Norm, normalspråk 
och särspråk", "Bibeln och mottagarna", 
"Bibeln och det litterära språket", "Bi-
beln och det religiösa språket" samt 
"Grundspråk och målspråk". 

Språk i Norden 1991 
De nordiska språknämndernas och Nor-
diska språksekretariatets gemensamma 
årsskrift Språk i Norden 1991 har nyligen 
utkommit. Ulla Börestam redogör i en ar-
tikel för sin undersökning av nordisk 
språkförståelse på sammankomster av oli-
ka slag - en undersökning som kortfattat 
presenterades i Språkvård 2/1991. Kristjän 
Årnason presenterar en isländsk språk-
vårdsaktion och Kjell Venås en norsk. 1 
artikeln "Statsstyring, markedsmekanis-
mer og brugsbehov" ger Jørn Lund en 
historik över den företeelse som i synner-
het den norska språkvårdsaktionen gällde 
- lånorden. Paula Ernebo ger i en artikel 
en inblick i sverigefinska språknämndens 
ordboksarbete. Själv har jag skrivit en 
översiktsartikel om åttiotalets nya ord i 
Norden. Som vanligt avslutas årsskriften 
med anmälningar av nyutkommen nordisk 
språklitteratur. 

Språk i Norden 1991 kostar 60 kronor 
plus porto och kan beställas hos Svenska 
språknämnden. Den som vill kan teckna 
sig för ett stående abonnemang på års-
skriften. Tidigare årgångar kan också be-
ställas. Man får alla hittills utkomna år-
gångar till ett kraftigt rabatterat pris: 350 
kronor (hämtpns), 390 kronor (post inom 
Sverige) och 420 kronor (post utom Sveri-
ge). 

Birgitta Lindgren 
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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, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Dags (igen) för dax? 
Språknämnden får då och då frågan om 
dax numera är en "godkänd" stavning av 
ordet dags. 

Stavningen dax förekommer framför allt 
dels i reklamsammanhang, dels i texter 
som är författade av barn och ungdomar 
eller som vänder sig till barn och ungdo-
mar. Bakom stavningen dax döljer sig, 
kan man anta, en önskan att låta lite käck 
eller lustig, ofta med huvudsyftet att väcka 
uppmärksamhet. Men i några fall finns det 
nog ändå skäl att misstänka att skribenten 
faktiskt tror att dax är den gängse formen 
eller i varje fall en fullt accepterad sido-
form av ordet. 

Ordet dags har i äldre svenska förekom-
mit i ett flertal stavningsvarianter, av vilka 
dax faktiskt är en; övriga stavningar som 
nämns i Svenska Akademiens ordbok är 
daghs, dag/ix, daghz, dagx och dagz. (Så-
dan variation gällde för övrigt stavning 
över huvud taget.) Efter hand som vår 
stavning har fått en allt fastare form har 
alla dessa varianter fått stryka på foten 
och dags har därefter sedan länge varit 
allenarådande. 

Vårt äldsta nutida belägg på den åter-
upplivade stavningen dax är från 1981, 
men sannolikt är företeelsen äldre. 

Stavningen dax är inte upptagen i Sven-
ska Akademiens ordlista. Däremot har 
den smugit sig in i en annan ordbok, näm-
ligen Bonniers svenska ordbok (BSO), 
vars reviderade utgåva från 1983 för-
tecknar ordet. 1 BSO kan man inhämta 
följande. 

dax (skämtsam stavning för) dags, i uttr. 
av typen nu är det d., d. igen 

Det faktum att dax står med i BSO är 
naturligtvis inte liktydigt med att stavning-
en är allmänt accepterad. BSO är inte och 
utger sig inte för att vara någon normeran-
de ordbok; snarare är den beskrivande. 
Men effekten av att ett ord eller uttryck 
hamnar i en ordbok blir ändå ofta att or-
det eller uttrycket får ett slags legitimitet; 
det är ju inte alltid så lätt för ordboksbru-
karen att sätta sig in i vilka principer som 
ligger bakom tillkomsten av en ordbok. 
Trots att formen dax alltså redan har vun-
nit inträde i åtminstone en modern ord-
bok, menar vi inte att stavningen dax för 
dags är någon önskvärd nygammal stav-
ning. Det finns inte någonting att vinna 
med stavningsvarianten dax, snarare tvärt-
om. Som nämnts ovan är en avsikt med 
stavningen dax att väcka uppmärksamhet. 
Ju mer stavningen används i detta syfte, 
desto snabbare går emellertid dess kraft 
som "uppmärksamhetsmarkör" förlorad. 
Av den traditionella formen dags framgår 
dessutom samhörigheten med ordet dag, 
medan stavningen dax fördunklar denna 
samhörighet på samma sätt som stavningar 
som slaxmål och krixutbrott skulle för-
dunkla samhörigheten med slag resp. krig. 

Naturligtvis är det tillåtet att leka med 
språket. När leken gäller hur ord stavas är 
det emellertid en förutsättning att det 
finns en fast stavning för att leken skall bli 
effektfull. Därför är det bäst att i alla sak-
liga sammanhang undvika stavningen dax. 

Claes Garlén 

Erhållas till? 
1 mitt arbete som översättare på ett av de 
större svenska företagen stöter jag inte 
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sällan på språkligt tvivelaktiga eller rent 
av felaktiga konstruktioner. Jag skulle vil-
ja höra Språknämndens åsikt om följande: 

När dessa signaler adderas erhålles en 
starkare insignal till mottagaren 

Inte kan väl något erhållas till något/nå- 
gon? Borde man inte i stället skriva: 

När dessa signaler adderas erhåller (el-
ler varför inte får) mottagaren en star-
kare insignal 

Jag har vid något tillfälle påpekat det - 
enligt min mening - felaktiga med ovan-
nämnda typ av konstruktion för skriben-
ten i fråga, men uppenbarligen utan av-
sedd effekt, eftersom uttrycket återkom-
mer i nya texter titt som tätt. 

Vore mycket tacksam för ett klargöran-
de i Språkvård. 

Björn Jonsson, Västerås 

Verbet erhålla betyder enligt Svensk ord-
bok 'få', 'komma i besittning av', 'utvin-
na'. Det innebär att verbet kan konstru-
eras med tre "roller": någon/något (X) 
erhåller något (Y) av/från någon/något 
(Z), dvs. Xfår Yav/från Z. 

1 verbet erhålla ligger alltså en riktning 
till X, mottagaren. Denna riktning måste i 
passiv form uttryckas med av, inte med 
till. Det heter alltså t.ex. en belöning er-
hölls av upphittaren. 

Emellertid används verbet - i synnerhet 
i passiv form - ibland utan angiven motta-
gare, och betydelsen blir ungefär 'får man' 
eller t.o.m. 'åstadkommes' som i det råva-
rutillskott som kan erhållas genom en in-
tensivare skogsvård eller den rätta äggule-
färgen erhålls med luserngrönmjöl. 

1 det aktuella fallet är det erhållna en 
signal. Och även i ordet signal finns en 
riktning, som ofta uttrycks med från res-
pektive till. 

1 den ursprungliga meningen, ... erhål-
les en starkare insignal till mottagaren, har 
alltså erhålla och signal konstruerats till-
sammans, och där finns en lätt svävning  

mellan olika läsningar. Meningen kan ver-
ka konstig om man läser erhålles som i 
exemplet om belöning ovan med av utbytt 
mot till: en belöning erhölls till upphitta-
ren. Men för den som läser erhålles som 
'får man' eller 'åstadkommes' blir mening-
en inte lika konstig. 

Den ursprungliga formuleringen är dock 
tung och skulle kunna ersättas av något av 
Björn Jonssons förslag eller kanske av När 
dessa signaler adderas får man en starkare 
insignal till mottagaren eller t.o.m. av När 
dessa signaler adderas blir insignalen till 
mottagaren starkare. 

Margareta Westman 

OBS! OBS! OBS! 
Svenska språkets dag på Dramaten 
söndagen den 17 november 1991 
mellan 11.00 och 15.00. 

30 Språkvård3/91 



Sju gisslan? 
Kan Språkvård skriva något om ordet 
gisslan, ett begrepp som världshändelser-
na tyvärr aktualiserar med ojämna mellan-
rum? Det går inte att böja, saknar både 
bestämd form och plural. Alltså i stil med 
uppfostran men med mycket större an-
vändningsområde. Sju gisslan har frigivits 
låter osvenskt. Andra ord på -an får ore-
gelbunden flertalsform, t.ex. anmälan - 
anmälningar, förfrågan - förfrågningar. 
Engelskan från vilken man ofta skall över-
sätta har det lättare med sitt hostage - 
hostages. 

Per-Gösta Högborg, Stockholm 

Som svar vill vi återge vad Bertil Molde 
skrev om saken 1981 i Svenska Dagbladet, 
lika aktuellt nu som då. 

Ordet gisslan har använts i svenskan sedan 
slutet av medeltiden. Det är ett verbal-
substantiv till det nu försvunna verbet 
gis(s)la i betydelsen 'sätta gisslan' (jfr t.ex. 
längta: längtan). 

Detta verb är i sin tur bildat till det 
medeltida och i svenskan nu försvunna 
substantivet gisl 'gisslan'. Det ordet har 
direkta motsvarigheter i isländskans gisl, 
danskans gidsel, norskans gissel, tyskans 
Geisel och fornengelskans gisl - alla med 
samma betydelse som vårt gisslan. Det rör 
sig alltså här om ett gammalt och för 
många germanska språk gemensamt ord. 
Dess ursprung är ovisst - möjligen kan det 
ytterst vara ett lån från ett keltiskt språk. 

Gisslan betyder 'person som i en strid 
el. dyl. lämnats eller tagits som säkerhet 
för något'. Ordet används ofta kollektivt 
om flera personer, t.ex. 'Ingen i gisslan 
blev skadad'. Det används också abstrakt 
om säkerhet för fullgörande av givna ut-
fästelser el. dyl. 

Ordet är liksom andra verbalsubstantiv 
på -an oböjligt, dvs, det får ingen ändel-
se i bestämd form. Jfr t.ex. 'Ingen i grup- 

pen' och 'Ingen i gisslan'. Det kan heller 
inte bilda pluralis med någon ändelse, lika 
litet som liknande ord på -an. Jfr t.ex. 
önskan som i pluralis ersätts med önsk-
ning(ar). 

En pluralform av gisslan kan dock ofta 
behövas. Man kan ta sex fångar, men kan 
man också ta sex gisslan? 1 andra språk är 
detta inget problem. 1 pluralis heter det på 
danska gidsler, på tyska Geiseln och på 
engelska, med ett annat ord, hostages. 1 
svenskan finns naturligtvis samma behov 
av en enkel pluralform. Redan från 1600-
talet finns det exempel på att gisslan också 
användes som pluralform, och Strindberg 
skriver i Nya svenska öden (1906) 'De sex 
gisslan som togos vid Kungshamn'. 1 Sven-
ska Akademiens stora ordbok bedöms 
detta plurala bruk av ordet som 'numera 
föga brukligt', och det är fortfarande 
mindre vanligt. Ändå har man ofta i mass-
medierna under senare år sett och hört 
gisslan också som pluralform, t.ex. 'De 52 
gisslan i Teheran'. Detta språkbruk är, 
trots själva typens ovanlighet, praktiskt 
och fyller ett klart behov. Det bör accepte-
ras som korrekt. 

Bertil Molde 

Det kan tilläggas att SAOL i elfte utgåvan 
som kom 1986 anger 

gisslan best. =, p1. = s. 

Detta innebär alltså att formen gisslan 
också kan användas både som bestämd 
form och som pluralform. 

Red. 
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Stor eller liten bokstav? 
Vi har en del konventionella, internatio-
nella förkortningar som exempelvis m, 
km, mm, g, kg och svenska partibeteck-
ningar som m, s, fp. När till exempel en 
rubrik i en dagstidning inleds med en så-
dan förkortning, skrivs eller inleds för-
kortningen med stor bokstav. Är detta 
korrekt? Borde inte dessa förkortningar 
alltid, under alla omständigheter, inledas 
med liten bokstav? Används stor bokstav 
kan förkortningen dessutom många 
gånger få annan betydelse. 

Arnold J. Ahlbäck, Huskvarna 

Denna sak behandlas i Språknämndens 
just utkomna "Svenska skrivregler". Där 
framgår att man bör skilja mellan de inter-
nationellt överenskomna beteckningarna 
för måttenheter och vanliga svenska ord-
förkortningar. Den första typen används 
normalt endast tillsammans med sifferut-
tryck, 100 km, 15 kg, och inleder därför 
inte meningar. Internationella förkort-
ningar som innehåller både små och stora 
bokstäver behåller sitt skrivsätt när de in-
leder ny mening, t.ex. pH-värdet i magen 
kan ändras med medicin. 

Rent svenska ordförkortningar som 
skrivs med små bokstäver behandlas där-
emot som vanliga ord när de inleder en 
mening. "Svenska skrivregler" ger exemp-
let: Mc-utställningen var mycket välbesökt. 

Bruket att markera inledning av ny me- 
ning med stor bokstav har bedömts som så 
viktigt för läsbarheten att det i" Svenska 
skrivregler" anges att man bör undvika att 
inleda en mening med ett uttryck som 
kräver liten bokstav (som vissa namn på af 
eller von eller förkortningar som dB, pH). 
Meningen ovan om pH-värde kunde alltså 
hellre skrivas t.ex. Magens pH-värde kan 
ändras med medicin. 

Margareta Westman 

Om hans och hennes 
Min 6-åriga dotter säger ofta honoms i 
stället för hans. Då undrar jag varför det 
inte är någon konsekvens, när det gäller 
pronomenen hennes och hans. Det kunde 
ju lika bra heta hans och hons eller ho-
noms och hennes. 

Finns det någon bakgrund till varför det 
heter hans och hennes? 

Anna-Brita Lundahl, Västerås 

De personliga pronomenen är urgamla ord 
i språket. 1 fornsvenskan böjdes substantiv 
och pronomen i olika kasus, och det sked-
de på olika vis för maskulina och för femi-
nina ord. Orden han och hon höjdes i 
olika kasus så här: 

grundform han hon 
genitiv hans hännar 
dativ honom hänni 
ackusativ han hana 

Det var bara i maskulinum (och i neut-
rum) singular som genitiv uttrycktes med 
ändelsen -s. Så småningom generalisera-
des den till alla genitivformer, alltså även 
femininum och plural. Pronomenet hon 
fick då genitivformen hennes, dvs, ungefär 
den gamla genitivformen fast med -r ut-
bytt mot -s. 1 både han och hon kom acku-
sativformen att ersättas av dativformen, så 
att de fick var sin enhetlig objektsform, 
honom respektive henne. 

Det är alltså gamla språkförhållanden 
som ligger bakom den nuvarande prono-
menböjningen. Det är framför allt när det 
gäller mycket vanliga ord som oregelhun-
denheten kan fortleva länge. 

Margareta Westman 
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