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Ett riktigt språkvårdsnummer 
1 det här numret diskuteras verkligen språkvården ur olika 
aspekter. 

Catharina Grunbaum, som är språkvårdare och korrektur-
chef på Dagens Nyheter, beskriver hur språkvården går till 
på en tidning. Hon var tidigare medarbetare vid Språk-
nämndens sekretariat och kan därför jämföra de olika krav 
som ställs när man arbetar på en ren språkvårdsinstitution 
och på ett massmedium. 

En insändare, Nils Larsson, tar upp frågan om språkvår-
darnas toleranta språksyn dels kan leda till att nya språk-
vårdshökar uppstår, dels kan verka som ett uttryck för skrå-
anda. 

På sätt och vis berör Gun Widmark i sin artikel om fram-
växten av våra uttalsvanor den frågan. Hon diskuterar bland 
annat skillnaden mellan dem som vänder sig till språkvården 
för att få hjälp i en språkfråga och dem som söker stöd för 
sin egen klara uppfattning. Hon resonerar vidare om hur för-
hållandet mellan överklassens lediga umgängestalspråk och 
folkets mer skriftenliga talade språk har utvecklats till 
dagens situation. 1 det sammanhanget kommenterar hon 
också rollen för de språkvetare som var aktiva i skeendet. 

Hans Nyman gör en kort utredning om hur ordet epidemi 
har genomgått en betydelseförändring i det medicinska fack-
språket. 

Numret innehåller också som vanligt flera insändare och 
frågor och svar. 
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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. 

Språkvetarkasten 
1 en artikel i SvD 17/1-94 ondgjorde sig 
Mats Gellerfelt över en språkvetare (Åke 
Jonsson), som tyckte att det gick lika bra 
att säga innan som töre. Catharina 
Griinbaum svarade honom i sin språk-
spalt i DN 30/1-94. 1 sitt svar demolerade 
hon mer eller mindre Gellerfelts argu-
mentation, bl.a. med hänvisning till 
språkhistorien och dialekterna. 

Man kan stanna där, och kanske som 
jag tycka, att det var bra att det rabiata, 
och icke vidsynta sättet att se på språk 
fick sig en skopa. Men är det hela san-
ningen? Något får mig att känna mig 
olustig till mods, något som har legat och 
grott ett tag. 

Om jag har förstått rätt, var det förr i 
världen så att de språkintellektuella höll 
på språknormema, och på det viset såg 
till att inga katter blev insläppta bland 
hermelinerna. Nu när en mycket större 
del av katterna kan de gamla hermelin-
normerna, har hermelinerna blivit mer av 
språkrelativister. Troligen är det så idag, 
att det inte finns mycket som kan fram-
kalla en sa obehaglig tystnad bland 
språkvetare, som om någon säger något i 
stil med: "Det heter inte Jag såg han"! 
Framför allt gäller detta ifall uttrycket 
har sociolektal eller dialektal färg. 

Missförstå mig nu rätt; jag är själv 
nästintill hängiven språknormsrelativist. 
Det intressanta är dock inte de språkliga 
teorierna, utan deras sociala implikatio-
ner. Problem kan nämligen uppstå för  

den sociolektale/dialektale talaren, när 
denne efter en del studier vill säga något 
i språkvårdssammanhanget, kanske till 
sina barns lärare. Han/hon kan då på ett 
mycket subtilt sätt få veta att hans/hen-
nes surt förvärvade kunskaper om språk-
normer inte är vatten värda. Är då olyck-
an framme, och detta tar tillräckligt hårt, 
är kanske en ny språknormshök född; en 
sådan som de flesta språknormsrelativis-
ter rynkar på näsan åt. 

Min slutsats är, att det som ser bra ut: 
en ökad kunskap om och tolerans för 
olika språkliga varieteter, också är språk-
vetargruppens sätt att omforma sig så att 
inte för många ska komma och hävda att 
de vet något om sitt eget språk. Tyvärr. 

Nils Larsson 
Blivande svensklärare, Järfälla 

"Ta en kaka till, Daggan!" 
En formulering, som ofta återkom i mina 
mostrars konversation, i samband med 
att de bjöd på kaffe och kakor var "Tag 
en kaka till, Daggan!" Vad som mystifie-
rade mig var, att ingen kring kaffeborden 
någonsin själv kallades för "Daggan" 
eller hette Dagmar. 

Vem hon var och vilken relation hon 
hade till mina mostrar, om hon var en 
väninna, kanske en arbetskamrat, har jag 
aldrig lyckats få klarhet i. Jag vet heller 
inte, om "Daggan" var speciellt svårbju- 



den eller av det motsatta slaget, hörde till 
den sorts kvinnor, som "tar mer än nog", 
i vilket fall uppmaningen får ett stänk av 
ironi. Kanske hade frasen inte ens sitt 
ursprung i kretsen av mina mostrar, utan 
var något som de hämtat från någon 
populär teaterpjäs eller varieté. 

Frasen, i sig trivial, framstår ändå som 
ett belysande exempel på, hur ord och 
fraser fixeras i människors medvetanden 
och, väl fixerade, blir till för utomståen-
de främmande, ibland svårbegripliga 
koder. Själva uppmaningen tycks ha 
inlett sin bana bland mina mostrar som 
ett alternativ till ordinarie höv!ighetsfra-
ser utmärkande för det sociala beteendet 
vid sammankomster av kafferepstyp och 
liknande. Den verkar inte ha använts 
odiskriminerat. 

Den person, som fick sig tillsagt att 
"Ta en kaka till, Daggan!" behövde 
ibland inte ens vara av kvinnligt kön. Då 
hade frasen börjat leva sitt eget, själv-
ständigare liv, brutit sig ut ur sin första 
kontext och fått sitt användningsområde 
utökat. Men fortfarande hölls bruket av 
den inom en rätt snäv krets. Flitigast 
använd var den inom den trängre familje-
kretsen. Den hade då blivit till en kliché, 
som gärna användes mekaniskt, kanske 
för att visa, att den talande var på tämli-
gen gott humör. 

Man kan undra och jag antar, att folk-
livsforskare, semiotiker med flera också 
gör det, hur många och hur pass originel-
la och slående verbala, ritualiserade 
koder av "Daggan"-typen, det är som 
förekommer i det svenska språket i dag 
och som troligen aldrig uppmärksammas 
utanför familjekretsen. 

Bruket av dessa fixerade koder före-
faller mig vara ett nog så fascinerande 
ämne, närmast obearbetat av forskningen 
inom flera olika discipliner. 

Vore det inte förtjänt av åtminstone en 
eller flera akademiska uppsatser? Pro-
blemet med dessa är ju vanligtvis, att de 
sällan ger några möjligheter till fantasirik 
inlevelse i uppgiften, något som verbala, 
ritualiserade koder av typen "Ta en kaka 
till, Daggan!" inbjuder till. 

Rolf Fredricson, Solna 

Om makaber 
1 olika upplagor av den etymologiska 
ordboken "Våra ord" upprepas ständigt 
en felaktig etymologi som jag flera gång-
er tänkt kommentera. Nu gör jag det. 

Om ordet makaber påstås det att det 
kommer från franskan och att det "troli-
gen" är en ombildning av ett personnamn 
Macahé. 

Hur man kan komma på en sådan 
långsökt och faktiskt otrolig tolkning är 
mig obekant. Ordet kan mycket väl ha 
kommit in i svenskan via franskan. Ur-
sprunget är dock klart arabiskt. 

Ordet för 'grav' på arabiska är qabr. Det 
är möjligt att qabr och grav är besläktade i 
sig, genom omkastning av koiisorianterna, 
vilket ibland förekommer (aprikos, persi-
ka, t.ex.). Det finns vissa ord som, spän-
nande nog, kan förena indogermansk och 
semitisk etymologi. Det viktiga nu är dock 
att påpeka att ordet qahr genom en i ara-
biskan typisk prefixbildning som kallas 
"mimier" bildar ordet maqahr som betyder 
'kyrkogård' eller liknande. 

Där har vi således den rätta etymolo-
gin. Jag kan också i sammanhanget 
berätta att det i spansk toponymi före-
kommer namnet Capra som folk tror 
betyder 'får' (från lat. capra). 1 själva 
verket visar det sig att detta ortnamn här-
stammar från den arabiska tiden och att 
orten benämndes utifrån en viktig grav- 
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plats (är det samma sak med namnet 

Tumba?). 
Jag hoppas att Ni får nytta av detta 

påpekande inför nästa upplaga av "Våra 

ord". 

José Luis Ram[rez, Stockholm 

* 

Det är onekligen en intressant upplys-

ning om det möjliga ursprunget för ordet 

makaber. 
Den förklaring som finns i "Våra ord" 

återfinns också i "Svenska Akademiens 

ordbok", i den stora engelska ordboken 

"Oxford English Dictionary" och i det 

franska uppslagsverket "Larousse du 

XXe SicIe", till exempel. Det franska 

uttrycket danse macabre finns belagt 
redan på 1300-talet. Det anges som sagt 

vara en bildning till egennamnet 

Macabré, vilket i sin tur anses kunna 

vara en ombildning av det latinska nam-

net Maccaba'us som torde vara samma 
namn som (Judas) Mackabaios, namnet 

på en judisk frihetskämpe mot syrierna 

på 160-talet före Kristus. 

Ortnamnet Tumba har helt visst ingen-

ting med senlat. tumba, eng. tonih 'grav-

hög' att göra. Det är snarare en samman-

dragning av Tu,who. 
Red. 

Mera om könsneutralt språk 
Jag har läst artiklarna om det könsneutra-

la språket, och några av insändarna jäm-

för det svenska språket med tyskan. De 

argumenterar att det där finns många 

könsspecifika former och att tyskarna 

ibland överdriver dem. Jag skulle gärna 

vilja tillfoga två tankar: 

1. 1 det här sammanhanget kan man 

inte jämföra svenskan med tyskan utan 

mer med engelskan, eftersom de båda  

språken bara har en artikel vid person-

ord, en/-en och a/the, medan man på 

tyska alltid måste fastställa om det är die 
eller der. 1 tyskan är det heller inte möj-

ligt att säga t.ex. the teacher who eller 
läraren som, vilka båda uttryck antingen 
kan avse hon eller han, utan på tyska 
måste man välja antingen die Lehrerin, 
die eller der Lehrer, der. Det är skälet till 
att det är så viktigt för många tyska kvin-

nor att skillnad görs. 

2. Om man tänker på de semiotiska 

relationerna i språket, så kan man säga 

att det inte är så intressant vem som 

menas, när någon talar om einen Lehrer 
(och argumentet är alltid att den talande 

hade tänkt på kvinnliga lärare också, vil-

ket jag inte tror är sant). Det intressanta 

är vem som antas vara åsyftad. Om 

någon talar om einen Projéssor tror man 
inte att de menar mig. 

Det är skälet till att jag undrar varför 

de svenska kvinnorna tog bort sina lära-
rinnor och väninnor och nu bara är eller 
har lärare och vänner, även om de är 
kvinnliga. 

Om någon är intresserad av att diskutera 

de här problemen under interdisciplinära 

former, är han eller hon välkommen till 

en konferens som äger rum i Edmonton 

1995 (se särskilt utlysningsblad på s. 35). 

Britta Hufeisen, Asst. Prof 
University of Alberta, 

Edmonton, Kanada 

* 

Det lilla man kan tillägga är väl att ord 

som lärare och vän inte känns som mas-

kulina på svenska, utan vi kvinnor kän-

ner oss faktiskt omfattade av sådana ord 

ungefär som vi gör av ordet människa. 

Red. 
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Catharina 	Att språkvårda en dagstidning 
Grunhaurn 

1 den ha••r artikeln beskriver Catharina Grönbaum språkvår-
den på Dagens Nyheter, där hon är språkvårdare och korrek-
turchef. Hon var tidigare vetenskaplig medarbetare vid 
Språknämndens sekretariat. 1 artikeln klargörs bland annat 
viktiga skillnader mellan arbetet som språkvårdare på en 
institution som nämnden och på en tidning. Artikeln återger 
det föredrag hon höll vid nämndens årsmöte i oktober 1993. 
Efter artikeln ges ett kortfattat referat av den följande dis-

kussionen. 

Våren 1988 begrundade vi som då arbe-
tade på Svenska språknämndens sekreta-
riat en annons i Dagens Nyheter. 1 den 
utlystes en tjänst som språkvårdare, till-
lika korrekturchef på tidningen. 

Det var ingen betydelselös tjänst. Den 
som fick landets största morgontidning 
till forum för sina språkliga idéer skulle 
nä betydligt fler än bara tidningens jour-
nalister. 

Jag kontaktade redaktionsledningen 
för att förhöra mig närmare om vad arbe-
tet skulle gå ut på. "Vad tycker du 
själv?", fick jag till motfråga. Ett halvår 
senare gav jag mig över bron, det vill 
säga Västerbron, från Språknämnden på 
Lundagatan till tidningshuset 1 Marieberg 
för att tiliträda tjänsten. 

Språkligt medveten 
Jag kom till en tidning som redan från 
begynnelsen har visat språklig medveten-
het. Dagens Nyheters grundare, Rudolf 
Wall, tillkännagav på den allra första 
sidan av bladet, det vill säga sidan 1 den 
23 december 1864, att hans tidning skul-
le "vara lättläst, såväl till yttre som inre 
afseende". Dessutom, skriver han, skulle 
redaktionen inte "låta tidens modstulen- 

het hindra att emellanåt låta skämtet 
spela". "Skriv så att 22000 pigor förstår" 
manade han vidare en ung medarbetare 
vid 1870-talets början, nämligen August 
Strindberg. 

Om 22000 pigor läste Rudolf Walls 
ledare är mer än jag vet. Dagens ledare 
vänder sig knappast till några ens imagi-
nära pigor, men Rudolf Walls språkliga 
program förtjänar ändå att hållas i åtan-
ke. 

En annan person som kom att få stor 
betydelse för Dagens Nyheters språkliga 
utveckling och därnied för hela den sven-
ska pressen, var andreredaktören Anton 
Karlgren. Innan han lämnade tidnings-
världen för att bli professor i slaviska 
språk i Köpenhamn skrev han en liten 
katekes med titeln "Journalistik i Dagens 
Nyheter" (1923). 

1 den visar Karlgren hur man skriver 
slagkraftiga rubriker, hur man går direkt 
på ämnet utan omständliga inledningar 
och hur man undviker att fastna i byrå-
kratprosa och annat krångelspråk. Många 
av Karlgrens råd är högst aktuella även i 
dag. 

Vad Dagens Nyheters medarbetare eljest 
har haft att hålla sig till är en liten sam- 
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ung föreskrifter - de flesta av skrivre-
gelskaraktär med ett tillägg om ord och 
uttryck av typen gö av stapeln, från en 
synpunkt, på röt köl. Något år före min 
ankomst gav tidningen också ut ett litet 
häfte som i huvudsak bygger på Svenska 
språknämndens skrivregler. 

Ett och annat språkseminarium hade 
anordnats på 1970- och 80-talen. Det 
mest minnesvärda hade bokstavligen slu-
tat i gråt och tandagnissel och även kull-
välta bord, efter vad som berättats mig. 
Ett annat hade utlöst en mindre storm: 
språkvårdaren Stig Nilsson hade i all 
enkelhet förordat skrivsättet teve, och det 
var mer än vad som kunde tålas bland 
reportrar som alltid skrivit TV. 

Språklig kvalitet 
Trots dessa erfarenheter av språkvrd på 
redaktionen beslöt man sig inför den 
stora satsningen "90-talets DN" att 
anställa en språkvårdare, som också skul-
le bli chef för korrekturavdelningen. Det 
handlade om att höja tidningens kvalitet, 
och jag tycker det var mycket insiktsfullt 
att värdera den språkliga aspekten så 
högt i en tid då det i alla fall utan svårig-
het gick att sälja tidningen till både läsa-
re och annonsörer och då det största pro-
blemet var att tidningen var så tjock att 
den inte gick in i brevinkasten. 

Å andra sidan kan man säga att 1 bist-
rare tider, när striden om läsarna är ännu 
hårdare, då är det viktigt med kvalitet 
som konkurrensmedel. Tyvärr är ofta just 
korrekturavdelni ngen bland det första 
som avvecklas när en tidning får ekono-
miska problem. Det är vad som har hänt 
på många mindre och även en del större 
tidningar. 

Dagens Nyheter har i högsta grad känt 
av den ekonomiska krisen. Tidningen har  

minskat sin personal, och det har drabbat 
inte minst korrekturet, som under den tid 
jag varit där gått ner till elva av de 
ursprungligen mer än tjugo. 

Men DN har ändå, i motsats till många 
beklagansvärda kolleger, en riktig kor-
rekturavdelning, och jag vågar påstå att 
språkvården i dag har en självklar roll 1 
det dagliga redaktionella arbetet. 

När jag först kom till Dagens Nyheter 
kände jag mig i mycket som ett lokal-
kontor för Svenska språknämnden. Jag 
svarade på frågor från tidningens medar-
betare och frän läsarna, jag ordnade 
möten och seminarier och jag granskade 
texter. Dessutom började jag ge ut ett 
internt språkblad. Hela tiden stod jag i 
kontakt med huvudkontoret på Lunda-
gatan, liksom med sprkvårdarkolleger 
på andra institutioner - Sveriges Radio, 
Kanslihuset, Tekniska nomenklaturcen-
tralen, och med de andra nordiska nämn-
derna. 

Så arbetar jag även i dag. Därtill kom-
mer också samarbetet med andra mediers 
nyhetsredaktioner när det gäller att 
snabbt finna en gemensam linje i fråga 
om nyheter i språket - både sådana som 
finns och sådana man måste uppfinna. 
Men ganska snart, och ju mer desto mer 
jag har lärt känna journalisterna, har vi 
kommit in på frågor som: Vad kan vi för-
utsätta av vår läsekrets? Med vilka språk-
liga medel skall vi nå den? 

En språkvårdare på en 
tidning 
Mitt arbetsfält på DN är på en gång snä-
vare än på Språknämnden och vidare. 
Snävare, eftersom det är inriktat på jour-
nalistspråket, vidare, eftersom det rör så 
mycket mer än det rent språkliga. Det 

8 	s1aå-j 1194 



handlar nämligen också om textupplägg-
ning, om presentation, om gestaltning, 
om läsvanor, och det handlar om sådana 
stilfrågor som närmar sig det skönlitterä-
ra och som språkvården normalt inte bru-
kar syssla med. 

Men även ur en annan aspekt skiljer 
sig mitt arbete på DN från det jag bedrev 
på Språknämnden, och det har att göra 
med att jag inte längre bedriver språk-
vård åt en odefinierad allmänhet utan åt 
en bestämd grupp. Visserligen finns det 
nog inte någon fråga som jag fick på 
Språknämnden som jag inte skulle kunna 
få på tidningen - allt kan ju stå i en tid-
ning. Skillnaden ligger i andra änden, i 
svaren och i följderna. 

måste välja 
Den första påtagliga skillnaden är att jag 
många gånger inte har möjlighet att ta 
hänsyn till det som Ulf Telernan har kal-
lat "språkets dubbla utgångar". 1 stället 
för att säga "båda sätten är tänkbara, välj 
själv", tvingas jag ofta träffa ett val som 
skall gälla inte bara i den akuta situatio-
nen utan även generellt. Jag måste säga: 
"Båda dessa skrivsätt är möjliga, men så 
här gör vi på det här bygget." 

Sådant är understundom svårt för en 
gammal språkliberal - och en sådan blir 
man efter långvarigt arbete i språkvår-
den. Jag har alltså accepterat DN:s före-
skrift att vi i rubrikerna skriver ska och 
aldrig skall. (1 artiklarna däremot har 
reportrarna fått fritt val, bara de är konse-
kventa.) Alla måste skriva Kanada med 
K, fastän Språknämndens lista ger fritt 
val mellan K och C. 

Detta lätta mått av tvång gäller emel-
lertid i huvudsak språkets formalia: stav-
ning, böjning, bruk av vissa skrivtecken. 
För övrigt står det skribenterna fritt att 

skriva från en synpunkt eller ur en syn-
punkt, dra en lans eller hiyta en lans och 
åtskilligt annat där det finns olika varian-
ter att välja mellan. 

o måste stå för sina råd 
Den andra skillnaden är den att jag får ta 
konsekvenserna av mina rekommenda-
tioner. När både Språknämnden och 
Statsrådsberedningen i sina nya skrivreg-
ler för ett par år sedan föreskrev stor 
bokstav på myndigheter och verk var jag 
inte sen att försöka införa nymodigheten 
- som jag själv ivrigt har understött. Jag 
gav därför ut ett internt språkblad med 
några exempel. (Dock gick jag inte lika 
långt som Statsrådsberedningen, som vill 
skriva Länsstyrelsen i Uppsala län med 
stort L, men länsstyrelsen, som appella-
tiv, med litet 1. Den regeln skulle ensam 
kunna ta hela korrekturets arbetsdag i 
anspråk.) 

Vad jag föreslog var att myndigheter 
och verk med klar riamnkaraktär - In-
vandrarverket, Naturvårds verket, Stats-
kontoret - skulle skrivas med versal. 
Efter två dagar var förvirringen total. 
Korrekturläsare och redigerare råkade i 
hetsiga diskussioner om vad som var 
storbokstavsverk och vad som var något 
annat. 

Det slutade med att jag fick lova att 
göra en lista, en totalförteckning, på vad 
som skulle ha stor respektive liten bok-
stav. Någon sådan har jag inte mäktat 
åstadkomma än, och tyvärr skriver vi 
därför fortfarande invandrarverket med 
liten bokstav. 

Hindret på min väg är att jag måste ta 
ställning till om benämningarna på 
departementen skall betraktas som namn 
eller som appellativer. Det rör sig om 
ganska många nya stora bokstäver på 
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sidorna "Politik" och "Allmänt", och 
stora bokstäver är inte populära bland 
journalister. Korrekturet är tacksamt så 
länge mina listor befinner sig på projekt-
stadiet. 

får se resultat 
Den tredje skillnaden: Jag kan ganska 
ofta se mina råd - eller dekret - förverk-
ligade redan nästa dag. För en språkvår-
dare med lätt puristiska böjelser är det 
inte så illa att ha tillgång till landets stör-
sta morgontidning när inhemska motsva-
righeter till främmande ord skall lanse-
ras. När det gäller ord som airbag och 
stroke kan korrekturet saklöst ändra till 
kro kkuc/cie och sia ganfali. 

måste värdera normerna 
Den fjärde skillnaden: Jag måste gång 
efter annan ta ställning till hur bunden 
jag skall känna mig av normsamlingar 
som Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL) och Språknämndens skrivregler. 
Givetvis kan jag vara hur obunden jag 
vill, men jag är det ogärna i sakliga sam-
manhang. 

Det är nämligen en stor fördel med 
normer om vilka det råder konsensus. Att 
sådana finns bidrar till stabilitet i språket, 
det gör tillvaron enklare för språkbrukar-
na och det skapar respekt för språkvår-
den. Den respekten undergrävs om 
språkvårdens råd verkar godtyckligt till-
komna, så som många uppfattar skillna-
derna i uppgifterna om böjning i SAOL 
och Svensk ordbok. Det är bättre om ord-
böcker och generella skrivregelsamling-
ar, för att visa på språkets mångfald, 
redovisar flera varianter än att de väljer 
sinsemellan olika. 

Om dessutom ett massmedium börjar 
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gå sin egen väg, i synnerhet ett där läsar-
na vet att det finns en språkvårdare, ja då 
ligger det nära till hands för allmänheten 
att börja tvivla på språkvårdares - både 
institutionernas och mediernas - och 
lexikografers kompetens. 

1 fråga om stavning och böjning följer 
vi därför SAOL, och om inget annat har 
sagts gäller första formen. Skribenter 
som medvetet föredrar en "eller"-form 
får givetvis ha den. Följaktligen kan man 
möta både iögonftiilande och iögonenfiui-
iande i spalterna. Nu vet de flesta på tid-
ningen att det åtminstone blir rätt, om 
inte nödvändigtvis bäst, när man följer 
SAOL. Det är också känt att jag är inner-
ligt emot s-plural. Därför blev det tunga 
tankar i stället för tanks, som rullade in 
på en krigsskådeplats, jag minns nu inte 
vilken. Hånflinet över språkvårdens ren-
lärighet uteblev förstås inte. Givetvis 
skulle man ha ändrat till stric/.rvagnar, 
men när nu tankarna fanns där i SAOL 
så 

För en tid sedan uppstod också frågan 
om vi skulle skriva den italienska Ilie,, 
eller uran. SAOL redovisar den etymolo-
giskt riktiga formen 1/ja, med iire som 
pluralis. Problemet är att vi i normalt 
svenskt språkbruk talar om 1/ren som 
namn på valutan, och att de flesta skulle 
känna sig främmande inför uran. Stöd 
för 1/ren, som vi också valde, fann vi 
emellertid i Svensk ordbok, men det 
hade känts bättre om vi fått det i SAOL. 

Hade jag suttit på Språknämnden hade 
jag förstås kunnat hänvisa frågaren till 
båda verken, med fritt val 	och själv 
sluppit ifrån de betänkligheter som näs-
tan alltid inställer sig när man måste 
välja. 

1 Språknämndens skrivregler har det 
fram till den senaste versionen föreskri-
vits att förkortningar och siffror förses 



med ändelse med hjälp av bindestreck, 
alltså 38-or, TV-n, AIK-are. (Genitiv-s 
däremot föregås av kolon.) 1 DN:s texter 
var det ibland lite hipp som happ med 
bruket av kolon och bindestreck. Ord-
ning efterfrågades, och jag påbjöd i ett 
internt språkblad att Skrivregler skulle 
följas. 

Jag blev därför måttligt entusiastisk 
när de nya skrivreglerna, som kom här-
omåret, på första plats föreskriver kolon 
där jag nu har lyckats genomföra binde-
streck. 

Jag tänker nu inte företa någon föränd-
ring där det blivit något så när ordning, 
och jag tror att t.ex. förlagens redaktörer 
och korrekturläsare - i den mån sådana 
finns kvar - inte heller kommer att vara 
särskilt benägna att byta fot. Däremot 
kommer säkert många som inte haft 
någon övertygad uppfattning i frågan att 
följa den nya regeln med kolon, och så 
har vi en ny röra, till följd av reglerna, i 
stället för den gamla röran, till följd av 
okunnighet. 

måste kunna låta bli 
Den femte skillnaden mellan mitt arbete 
på DN och det jag bedrev på Språk-
nämnden är att jag måste avgöra i vilken 
utsträckning en text verkligen måste änd-
ras. Ställd inför en satsflöta eller ett brott 
mot subjektsregeln kunde jag på Språk-
nämnden säga att felet var allvarligt och 
att formuleringen borde göras om eller 
att felet var mindre allvarligt men lika-
fullt ett fel och att en kräsen skribent 
borde välja en annan formulering. (Jag 
bortser nu från sådana ringa brott som 
verkligen inte behöver beivras.) 

När nu en korrekturmedarbetare ber 
mig att kasta ett öga på skärmen och jag 
ser ett mindre allvarligt fel - säg ett inte  

flagrant men ändå faststiillbart brott mot 
subjektsregeln eller en syftning som med 
en illvillig läsning skulle kunna misstol-
kas ja, då är det trots allt inte givet att 
vi företar någon ändring. 

Journal istspråket tar ofta genvägar, 
hoppar över led. Man skriver t.ex. "mor-
det har inte kunnat lösas" i stället för 
"mordgåtan har inte kunnat lösas" eller 
"frågan om vem som begått mordet har 
inte kunnat lösas". 

Det visar sig rätt ofta att den enkla 
korrigeringen efter grammatikens regler 
gör hela formuleringen sämre. Den kan 
bli alltför tungfotad, fokus hamnar kan-
ske på fel ställe, rytmen förvanskas. För 
att stället verkligen skulle förbättras 
skulle man kanske behöva skriva om 
både meningen före och meningen efter 
och kanske något någon helt annanstans. 

Ibland gör jag en sådan ändring. För 
korrekturläsarna finns det oftast inte tid 
till sådant. Större ingrepp bör heller inte 
go•r's utan författarens medgivande - 
men det beror i viss mn på artikelns 
karaktär. En nyhetstext behandlas inte 
med samma försiktighet som en mera 
personligt hallen recension eller kolumn. 
Men man får aldrig glömma att det ändå 
är författaren som med sitt namn står för 
artikeln. 

Det händer alltså att jag ernellant 
släpper igenom en formulering som inte 
är helt invändningsfri enligt skriftspråks-
normen, men som får gälla för det näst 
bästa när det bästa inte finns att tillgå. 

har bråttom 
Den sjätte skillnaden, och den är verkli-
gen påfallande, är att språkproblem ofta 
måste lösas omgående. En karta skall 
publiceras nästa dag - skall det stå 
Kirgisieii eller Kirgisistan på den? (Det 



blev Kirgisistan.) En stor miljöartikel om 
Östersjön är klar - kan man kalla känsli-
ga områden där utsläpp gör sig särskilt 
kännbara för krishärdar? (Vi gjorde det, 
och det fungerade bra i sammanhanget.) 

Ett tillfälle där frågan var lika bråd-
skande som känslig var benämningen på 
den asylsökande gruppen turkspråkiga 
från Bulgarien för ett par år sedan. Skulle 
de kallas turkbulgarer, som de flesta 
sade, eller hulgarienturkar? 

Redaktionsledningen mer eller mindre 
krävde att frågan skulle lösas innan 
dagens artiklar lämnades till tryckning. 
Jag ringde till Språknämnden, och vi 
enades om att hulgarienturkar vore den 
rimliga benämningen om det nu rörde sig 
om folkgrupp av turkisk etnicitet i 
Bulgarien, efter mönstret finlandssvensk, 
sverigefinne, sudettvsk, amerikasvensk. 
Var de däremot i första hand bulgarer av 
turkiskt ursprung borde de kallas turk-
hulgarer, efter mönstret svenskamerika-
ner. Nämnden ville ha betänketid. 

Jag fortsatte till Sveriges Radios 
språkvårdare, som dock inte var på plats. 
Rapportredaktionen sade sig ha valt hul-
garienturk, och så även Ekot; den turkis-
ka redaktionen hade meddelat att det så 
skulle vara. 

Frågan var med andra ord inte utan 
vissa implikationer. 

Aktuellt och TT höll på varsitt håll på 
turkbulgar, för den benämningen hade 
man redan använt i flera sändningar. 

Utrikespolitiska institutet hade sedan 
1983 talat om den turkiska befolkningen i 
Bulgarien. 

Svenska Akademiens ordboks redak-
tion i Lund upplyste att det äldsta beläg-
get i ordsamlingarna var hulgarturk. Det 
hade levererats av Sven Hedin 1917. 

Vid det här laget hade också Invand-
rarverket tagit ställning. Turkbulgar, sa- 

de verket. (Bulgarer brukar inte behöva 
politisk asyl.) 

"Bestäm dig nu", sade redaktionsled-
ningen. "Och valet måste vara rätt. Vi 
skall inte uttrycka något ställningstagan-
de genom valet av språkform!" 

Jag sände en telefonisk suck till Bertil 
Molde. "Du sticker handen i ett geting-
bo", sade han. Det hade jag redan märkt. 
"Avvakta", sade han. Det var precis vad 
jag helst hade velat göra men inte kunde. 

Så beslöt jag i samråd med nämnden 
att välja hulgarienturk. Men någon 
"obunden" benämning är det inte, liksom 
inte heller turkhulgar. 

måste se till hela texten 
Den sjunde och sista påtagliga skillnaden 
är den att språkvården på en tidning inte 
stannar på ord- eller syntax- eller ens 
stilstadiet. Arbetet får ytterligare en 
dimension om det får handla om hur man 
skriver för att bli läst. 

Finns det till exempel andra berättar-
tekniska grepp att presentera en nyhet än 
den omvända pyramiden - den som lärs 
ut i journalistutbildningen och som bör-
jar med det viktigaste och slutar med det 
som redigeraren kan behöva ta bort för 
att få in artikeln på sidan? 

Hur gör man för att skapa struktur åt 
en text? Kan man lyfta ut delar av inne-
hållet och ge det en grafisk presentation 
intill? Hur mycket av det man inhämtat 
under reporterarbetet måste man redovi-
sa? Hur skriver man begripligt utan att 
bli omständlig? Kan man skriva kort utan 
att bli ytlig? Hur skall tidningen förhålla 
sig till etermediernas nyhetsförmedling - 
som ändå alltid kommer före? 

För de här frågorna finns det inga fär-
diga regelsamlingar. Vi söker vår väg 
genom diskussioner och seminarier. 
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Det dagliga arbetet 
Hur går då arbetet till, rent praktiskt? 

Delar av min dag tillbringar jag på 
mitt arbetsrum intill korrekturet. Där sva-
rar jag på språkfrågor i telefon, från tid-
ningens journalister, från läsarna, från 
språkvårdarkolleger, från andra medier 
och från andra avdelningar inom Marie-
bergskoncernen. Då och då svarar jag på 
brev, men brevhögen från vetgiriga läsa-
re är en ständig påminnelse om min otill-
räcklighet och tidens knapphet. 

Mellan telefonsamtalen hänger jag 
över axeln på korrekturläsarna och dis-
kuterar såväl enskilda akuta problem 
som mer principiella. Korrekturmedarbe-
tarna är en kunnig skara som snarare 
ägnar sig åt textgranskning än åt korrek-
turläsning i traditionell mening. De flesta 
texter skrivs av reportrarna in direkt i 
datasystemet och granskas på skärm. 
Rättning av stavfel och rena skrivfel är 
faktiskt en mindre del av arbetet. Desto 
mera kraft ägnar korrekturläsarna åt for-
muleringar, syftningar, meningsbyggnad 
och interpunktion, stilfrågor, ordval och 
dessutom åt en viss faktagranskning. Om 
allt detta har Jan Svanlund, som då arbe-
tade på DN:s korrektur, skrivit en artikel 
i Språkvård 1/1988. 

Då och då samlas vi till mer systema-
tiska språkdiskussioner. Min avsikt har 
varit att höja både status och kompetens 
för korrekturet, och jag tycker att vi till-
sammans har haft framgång i detta. 
Reportrar och redigerare tar ofta råd av 
korrekturet under arbetets gång. Vårt 
stora bekymmer nu är att korrekturläsar-
na är för få och textmassan för stor. Det 
innebär under vissa tider på dagen snabb-
läsning där i stället djupgranskning vore 
av nöden. 

För det mesta är jag också sysselsatt med 
skrivandet på någon enskild redaktion. 
Då handlar det om vad som kan göras 
bättre, men också om vad som redan är 
bra och som förtjänar att lyftas fram. 
Varje avdelning har sina drag, men 
mycket är förstås gemensamt. 

Frågor som alltid kommer upp är: Vad 
kan man förutsätta att läsaren redan vet? 
(För det mesta mindre än reportern - 
men läsaren skall förutsättas ha god fatt-
ningsförmåga.) Hur mycket information 
kan man stoppa in i en text, ett stycke, en 
mening? (Det viktiga är inte att säga allt 
utan det väsentliga, annars storknar läsa-
ren.) Vilka ord behöver förklaras? 
(Många, inte bara sådana som subsidiari-
tet och dess svenska ersättning närhets-
princip, utan någon gång även till synes 
genomskådliga ord som valutaström-
mar.) Finns det svenska ersättningsord 
för främmande ord, och om inte, kan vi 
uppfinna sådana? (På DN har skapats 
bl.a. samföretag för joint venture, kursre-
körd för all time high, stå uppkonuk för 
stand up comedy och nyhetsuncierhåll-
ning för infotainment.) Hur undviker 
man politikerspråkets, byråkratspråkets, 
nyhetsspråkets och reportagespråkets 
formler? Hur hanterar man svordomar 
och slang? (Med återhållsamhet och 
omdöme.) Hur citerar man intervjuperso-
ner? (Med eftertanke - medieovana per-
soner får inte hängas ut, politiker, före-
tagsledare och andra som deltar i det 
mediala spelet får stå för vad de sagt.) 

Men vad vi sedan än fäster uppmärk-
samheten vid går det inte att gå förbi den 
gamla normativa stilistiken. Utan den går 
allt annat till spillo, och jag anser inte att 
det är textgranskarnas sak att se till att 
artiklarna är språkriktiga. Känslan för 
språkriktighet - i den vida mening som 
språkvårdare använder den i - den måste 
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finnas redan hos skribenterna, som en del 
av hela den språkliga medvetenheten. 

Jag har också möten med enskilda 
reportrar. Då går vi igenom ett antal av 
skribentens texter och diskuterar styrka 
och svagheter, svårigheter i skrivandet 
och framkomliga vägar, vad det var som 
skulle fångas och gestaltas, vilka medel 
som togs i bruk och hur resultatet blev. 

En annan form av textgranskning är 
den när en reporter som blivit osäker p 
en hel text eller någon passus i den ber 
mig att se på den innan den går i tryck. 
Det är - inte förvånande ofta de säkras-
te skribenterna som söker kritik och dis-
kussion. 

Språkvården - märks den? 
Märks det annars att det bedrivs språk-
vård på tidningen? Jag tror faktiskt det. 
Säkert har jag lyckats minska bruket av 
ord som sparka för a%'skeda eller säga 
upp; ai'rätta för döda eller mörda; a%'lida 
om djur som dött, och jag har förhopp-
ningsvis fått en och annan att använda 
det enkla än i stället för jänfiirt med. 

Arbete och daghem har blivit vanliga-
re synonymer till jobb och dagis. Jag ser 
också alltmer sällan rubriker som Lärare 
rasar fl/or förslaget och Läkare slår 
larm, och det inträffar färre explosions-
artade utvecklingar. 

När det gäller den rena språkriktighe-
ten - stavning, böjning, kongruens - då 
ligger DN bra till. Språkkolumnisten i 
Pressens Tidning Allan Lundberg gjorde 
nyligen en undersökning där han jämför-
de tio dagstidningar under en dag. DN 
hade det lägsta antalet språkfel. Vi var 
både glada och lättade över resultatet - 
en tidning med både språkvårdare och 
korrekturavdelning borde förstås inte 
hamna annat än bäst. 

Svengelskan är inget stort problem. 
"Om inte vi på landets största morgontid-
ning vill hålla svenskan vid liv, vilka 
skall då göra det?" säger DN:s journalis-
ter och ersätter oftast villigt hearing med 
förhör, utfrågning eller frågestund, pipe-
line med rörledning och cateringfirma 
med färdigmatsfirma. 

Jag är också övertygad om att det för-
hållandet att det finns en språkvårdare i 
huset gör journalisterna mer uppmärk-
samma på sprhket och skrivandet. Man 
kan riskera att hamna i det interna språk-
bladet. Å andra sidan kan man få sina 
frågor utredda av en person som har till 
uppgift att göra just det. Och språkfrågor 
finns det i oändlighet. Det vore otack-
samt av mig att klaga på intresset. 

När folk frågar mig om mitt yrke blir 
kommentarerna ofta: "Vilken makt du 
måste ha över språket" och "Det är då för 
väl att det finns en sådan tjänst, så förfär-
ligt som dom skriver nuförtiden." 

Om man verkligen vill uppleva mak-
tens berusning skall man nog välja ett 
annat yrke än språkvårdarens. Det finns 
tillfällen då segem är ljuv, som när 
Wasa-museet efter år av hårdnackat mot-
stånd gick över till Vasa. Men de är inte 
många, det kan jag lova. 

Att "dom skriver så förfärligt nuförti-
den" vill jag heller inte hålla med om. 
Dagens journalistprosa är betydligt mera 
stilsäker än gårdagens, som kunde pendla 
mellan tung periodisk satsbyggnad å ena 
sidan och slängigheter som "hela rasket" 
och "i samma veva" å den andra. Dagens 
språk är också mindre sensatiorislystet. 
Vi möter inte självmördare som ligger 
badande i sitt blod, till oigenkännlighet 
lemlästade trafikoffer, samvetslösa mör-
derskor eller bestialiska illgärningar. 

Skulle man alls klaga på DN:s journa- 
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lister vore det snarare för att de alltför 
ofta ligger i den språkliga mittfåran. 
Många gånger önskade man att de kunde 
ta ut svängarna lite mer. 

Att den förmågan finns är uppenbart. 
Varje dag möter jag i nyhetsfiödet artik-
lar som gör läsandet till mycket mer än 
informationsförmedl ing. Men jag vet 
numera också att det finns en ännu stör-
re, outnyttjad, potential. 

Till de allra bästa upplevelserna under 
mina fern år på tidningen är den kurs i 
kreativt skrivande som jag deltog i till-
sammans med fjorton reportrar. Här 
avslöjades formuleringsglädje och sinne 
för gestaltning, fyndighet, dramatik och  

säkert handlag med både svåra ämnen 
och lättsamma. Jag förstod då, om inte 
förr, varför mina kolleger en gång valt ett 
skrivande yrke. 

Visst far jag i taket ibland när jag ser vad 
som står i min tidning, tro inte annat, och 
visst suckar jag stundom över nyhets-
språkets inbyggda träighet. Men jag vet 
också vad journalister kan åstadkomma 
när de får tid och när de är inspirerade. 
Min uppgift är att se till att de har sitt 
språkliga instrument slipat och redo även 
i tidsnöd - och att helst också bidra till 
inspirationen. 

Referat av den efterföljande 
diskussionen 
Ulf Teleman: Språknämnderna har ock-
så problem med beteckningarna på folk-
grupper, och det gäller inte bara turkhul-
'arer eller /mlgarienturkar. Den stora 
frågan är hela tiden spänningen mellan 
de etniska och de politiska beteckningar-
na som i fråga om ester och estländare. 
Efter en del inledande turer kommer vi 
nog att få leva med dubbeltydigheten. Vi 
skiljer ju inte på olika svenskar. 

Catharina Grunbaum: Åjo. Står det 
"Svensk dödad" eller "Svensk medbor-
gare dödad" vet vi nog skillnden. 

Sture Allén: En av språkvårdens vik-
tigaste uppgifter är att förklara att det 
finns alternativ. 

Grunbaum: Vi tillåter ju också alter-
nativ som jag sade tidigare, men det 
finns vissa nivåer av språket där vi måste 
bestämma oss. 

Allén: Skillnaderna mellan ordböcker-
na beror på olika syften. Svensk ordbok 
var en beskrivande ordbok, medan 

SAOL är stipulativ. 1 Nationalencyklope-
dins kommande ordbok kommer uppgif-
terna ur de båda verken att harmoniseras. 

Lars Svensson: Ni elva personer på 
korrekturet kan väl inte läsa alla artiklar? 
Drar man ut artiklarna i utskrift - det är 
ju lättare att läsa då? 

Griinbaum: Vissa texter tas ut och 
läses på papper. Ledare läses alltid s. 
Men det går fortare att få en artikel kor-
rekturläst på bildskärm. 

Svensson: Har ni kontakt med andra 
tidningars korrektur? 

Grunbaum: Det förekommer i vissa 
principfrågor. En del tidningar får också 
mitt språkblad. 

Ake Jonsson: Jag känner igen mycket 
från min tid på radion. Hur lång tid tar 
det innan något är inarbetat? När nyheter 
går varje timme så kan ett uttryckssätt 
vara inarbetat efter en dag. Vi behövde 
ibland tid på oss, men nyhetsfolket 
behövde omedelbara besked. 

1 höstas hade jag en kurs för systernve-
tare, och vi fann på DN:s kultursida: 



"knökfull presskonferens" och "publiken 
var av den typ som stagedivar". Har du 
något minne av de där två orden? 

Grunbaum: Nej, men i en recension 
måste man få använda sådana ord som 
hör hemma i sammanhanget och ger den 
rätta färgen. 

Teleman: Hur är det med de elektro-
niska hjälpmedlen? Använder ni stav-
ningskontroller? Hur är det med avstav-
ningen? 

Grunbaum: Avstavningen är just nu 
ett problem. Men vi skall komma till 
rätta med det. 

Bengt Sigurd: Med den nya tekniken 
kan du kontrollera texten. Alla stagedi-
ving kan sökas upp och bytas ut mot 
scendvkning till exempel. Har du använt 
sådan teknik? 

Grunbaum: Det förekommer. Men vi 
har ingen bank med bannlysta ord och 
inget rättstavningsprogram. Jag arbetar 
för att vi skall ha mänskliga ögon som 
granskar. Automatiken alstrar ju själv en 
del fel. Mycket få fall av korrekturänd-
ringar är stavfel. Och några semantiska 
program finns väl inte ännu, som skulle 
kunna skilja mellan felskrivna men rikti-
ga ord som plats och plast. 

Bo Löfvendahl: Vi har någon erfaren-
het av rättstavningsprogram. En del kol-
leger litar lite för mycket på dem. Man 
ser inte de nya felen. Det finns en rad 
typer av fel som gör att man ser att en 
text är skriven på ordbehandlare. De 
handlar ofta om att man har missat kon-
sekvensrättningar och så kan det stå t.ex. 
ville kunna kunde. Är det så att man skri-
ver sämre och längre texter nu? 

Grunbaum: Det är nog så att alla 
skriver längre på ordbehandlare. 

Löfvendahl: Det har väl aldrig funnits 
en period då journalister har skrivit allt-
för korta texter. 

Grunbaum: Det vore intressant att 
undersöka vad som gör texterna längre. 

Teleman: Jag vill påminna om att 
Svenska Akademien delar ut ett anslag 
varje är efter förslag av Språknämnden. 
Ett av de områden som vi har pekat ut i 
flera år är just textfrågor som hänger 
ihop med ordbehandling på dator. Det 
vore roligt att se någon bra uppläggning 
av undersökningar av hur texter har för-
ändrats genom datortekniken. 

Kenneth Larsson: Vi som håller på 
med EG-översättningarna har också pro-
blem med alternativ eller inte. Det finns 
fall där sprkbrukaren vill ha fasta nor-
mer. Ditt krav på att reglera inskränker 
sig ändå till rent formell nivå. Vi måste 
ange hur olika uttryck får översättas och 
ibland blir det flera möjligheter. Ordet 
quantity t.ex. blir hos oss mängd eller 
kvantitet efter som det faller sig; det är 
ingen term. Men det finns ändå de som 
vill reglera till och med sådant. 

Grunbaum: Tidningsfolk vill inte ha 
fasta normer av den typen, och inte jag 
heller. Vi måste tillåta olika stilnivåer 
och individuella skillnader. 

Larsson: Jag lever i en miljö med 
många regleringar. Ibland ger vi råd som 
fungerar så, att om man vet hur det ska 
heta så gör man som man vet, om inte så 
följer man rådet. Det har slagit relativt 
väl ut. Stor och liten bokstav klarar vi 
också ganska bra nu. Det kan bli fel 
ibland, men det finns en öppenhet för 
variation. 

Grunbaum: Så är det hos oss med. På 
korrekturet var man mycket mer regel-
styrd förut. Men samtidigt är effektivite-
ten viktig. Vi har inte tid att sitta och 
grubbla. 

Teleman: Det är intressant att höra att 
folk är mer positiva till variation än vi 
kanske trodde. 
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Lars-Gunnar Grammatik från grunden 
Andersson 

En av medarbetama i den kommande stora Svenska Aka-
demiens grammatik, professor Erik Andersson i Abo har 
givit ut "Grammatik från grunden. En koncentrerad svensk 
satslära". (Skrifter utgivna av Språkvårdssamfundet. Hall-
gren & Faligren 1993.) 

Boken recenseras här av professor Lars-Gunnar Anders-
son, Göteborg. 

Originell, bra men svår. Så vill jag kort 
sammanfatta mitt intryck av Erik 
Anderssons "Grammatik från grunden". 

Visst hade jag väntat mig att finna en 
del nya grepp i den här grammatiken 
(GFG). Varje grammatiker vill sätta en 
personlig prägel på sin framställning. Att 
EA försett sin grammatik med egna och 
andras dikter mellan olika avsnitt är för-
stås ett originellt inslag i den svenska 
grammatiktraditionen, men det är inte 
här som bokens originalitet finns. 

Med en svepande generalisering skulle 
jag vilja säga att det nya och originella 
med GFG ligger i den grad till vilken 
moderna syntaktiska analyser från den 
transformationsgrammatiska traditionen 
inkorporerats i en framställning av tradi-
tionell grammatik. Brottet med traditio-
nen är, som jag ser det, mer radikalt än 
författaren ger sken av. 

Originellt 
1 avsnitt 45 som heter Fundament och 
ordföljd säger han lugnt och stilla: "Vi 
kan lustigt nog enkelt redogöra för skill-
naderna om vi fattar bisatsens ordföljd 
som grundläggande. Huvudsatsens varie-
rande ordföljd kommer vi till, om vi 
utför två olika omflyttningar i satsen, två 

transformationer." Dessa två transforma-
tioner benämner han finitframflyttning 
(det finita verbet flyttas till positionen 
före satsadverbialet) och fundamentering 
(subjektet eller något annat led flyttas till 
initial position). 

Detta är förstås ett radikalt brott mot 
den traditionella grammatikens språk-
bruk. Vad EA i själva verket gör är att 
han med den traditionella grammatikens 
termer inför den analys av svenskans 
grundläggande ordföljd som framför allt 
Christer Platzack lanserat, men han gör 
det helt utan den apparat av tekniska ter-
mer och teoretiska förutsättningar som 
finns i det transformationsgrammatiska 
paradigmet. 

Man kan naturligtvis fråga sig vad 
uttryck som "kommer vi till", "omflytt-
ningar" och "transformationer" egentli-
gen betyder i EA:s grammatik. Vad har 
de här begreppen för teoretisk status? 
Varför skall man ange vad man behöver 
göra för att förändra en struktur till en 
annan? EA lämnar alla sådana frågor åt 
sidan, och klokt är väl det. Han menar, 
gissar jag, att detta är ett smidigt sätt att 
ge läsaren en bild av hur olika språkliga 
konstruktioner förhåller sig till varandra. 

Detta avsnitt leder vidare till en fram-
ställning av Diderichsens satsschema. Så 
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görs ännu en rolig operation. EA kon-
struerar ett nytt satsschema som är en 
kombination av schemana för huvudsat-
ser och bisatser. Metaforiskt kan vi säga 
att EA här tar den transformationsgram-
matiska strukturanalysen och plattar till 
den till Diderichsen-format. Detta är ori-
ginellt. Om det är bra eller dåligt vet jag 
inte ännu. Det beror på hur det hela fun-
gerar i ett pedagogiskt sammanhang. 
Däremot kan man direkt säga att detta är 
en spännande grammatik på det sättet att 
den ger oss lärare en bra chans att göra 
något verkligt nytt i grammatikundervis-
n ingen. 

Implicit 
En lustig egenskap i EA:s framställning 
är hur nya begrepp implicit införs i fram-
ställningen. Man kunde till exempel för-
väntat sig att en ny grammatik med det 
här innehållet skulle börja med att utreda 
skillnaderna mellan en traditionell och en 
generativ grammatik. EA gör precis 
tvärtom. Han smyger in det generativa 
perspektivet, eller vi kanske snarare skall 
säga att han smyger in analyser frän den 
generativa traditionen. 

1 avsnitt 64 (s. 164) under rubriken 
Grammatikens direktionalitet resonerar 
han om de två perspektiven som han kal-
lar satsanalys respektive satsgenerering. 
"1 själva verket finns det ingen skarp 
konflikt mellan dessa två synsätt", säger 
han. Jag tror att han har alldeles rätt i 
detta, även om jag själv, liksom många 
andra, flera gånger under årens lopp 
uttryckt mig på ett helt annat sätt. 1 
avsnitt 66 alldeles i slutet av boken ägnas 
sedan tre sidor åt att snabbt visa hur en 
generativ grammatik kan se ut. 

Det kan vara intressant att jämföra 
GFG med en annan (ganska) ny svensk  

grammatik avsedd för universitetets 
grundkurser, nämligen Nils Jörgensens 
och Jan Svenssons Nusvensk grammatik 
(Liber 1986). Dessa båda författare pre-
senterar också såväl Diderichsens modell 
som modern transformationsgrammatik, 
men de gör detta i separata avsnitt och de 
gör det genom att explicit redogöra för 
dessa båda modellers vetenskapshistoris-
ka bakgrund. 1 deras bok kan man t.ex. 
hoppa över det ena avsnittet eller spara 
det till en annan kurs. Det går inte med 
GFG. Här får man båda perspektiven, 
vare sig man vill eller inte. 

Svårt 
1 baksidestexten står det att denna gram-
matik "kan med stor behållning läsas av 
var och en som är intresserad av gram-
matik". Jag hoppas att detta påstående är 
sant, men jag tvivlar på det. EA har inte 
bara stoppat in en och annan haiku mel-
lan kapitlen. Hans grammatiska prosa når 
på sina ställen närmast haikuartad kon-
centration. Låt mig ge ett exempel på 
detta. Så här står det på s. 43: 'Be starka 
verben bildar preteritum utan ändelse, 
men vanligen med en vokalväxling, 
avljud. De starka verben har således 
flera olika stamvarianter, t.ex .spring-
sprang-sprung. Vilken vokalväxlingen är 
måste antecknas i lexikon." 

Så står det och den omgivande texten 
ger just in-en ytterligare information i 
ärendet. Vad menas med att något 
"måste antecknas i lexikon"? Jag kunde 
inte påminna mig att jag hade fått någon 
förklaring till detta. Jag tittade i den före-
gående texten och fann på s. 13 där 
grammatikens komponenter redovisas 
följande mening: "Dessutom kan man 
räkna med ett lexikon, som innehåller en 
lista på de enkla morfemen och på de ord 
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och uttryck som inte helt följer de nor-
mala reglerna i syntaxens tre delar." 

Alltså, det går att begripa detta, fram-
ställningen är korrekt och den hänger 
ihop logiskt, men den ställer också krav 
på läsaren. 1 det här fallet lite väl stora 
krav, speciellt som denna syn på vad ett 
lexikon är inte är en självklarhet och med 
största sannolikhet inte är något man har 
med sig från gymnasiet. Jag tror inte hel-
ler att de individer som baksidestexten 
kallar "var och en som är intresserad av 
grammatik" hänger med i det här resone-
manget. Det finns flera sådana här ställen 
i texten där jag skulle vilja ha ett eller 
annat förklarande tillägg. 

Min gissning är att GFG är i svåraste 
laget för den som enbart har normala 
gymnasiekunskaper i bagaget. Däremot 
tror jag att boken fungerar alldeles 
utmärkt tillsammans med en god lärare. 
Och för den som har läst lite grammatik 
och kanske kommit en bit in i språkteo-
rins mysterier kan läsningen ibland vara 
en njutning. Men även för en van läsare 
krävs det att man är uppmärksam och 
läser långsamt, och detta på grund av 
textens koncentration. 

Bokens struktur 
Men allt är inte nytt, originellt och radi-
kalt. 1 en bok som heter Grammatik från 
grunden är det ofrånkomligt att man pre-
senterar allt det gamla vanliga också. 

GFG innehåller åtta huvudavdelning-
ar. Dessa heter i tur och ordning: 
Inledning till grammatiken, Ordklas-
serna, Ordfogningar och ledtyper, Sats-
delarna, Några syntaktiska företeelser, 
Satstyper och ordföljd, Mer om satsens 
struktur och till sist Satsanalys och sats-
alstring. Jämfört med gamla tiders skol-
grammatik är det satsläran som har vuxit,  

medan formläran är ungefär som förut. 
Boken innehåller 67 kapitel eller av-

snitt, men inte en enda paragraf. Här 
finns inte heller några Anm. eller Märk. 
Även detta är förstås en avvikelse från 
traditionen. Undantag och specialkon-
struktioner anges i stället löpande i tex-
ten. 

1 inledningen presenteras bl.a. en 
grammatikmodell. 1 mitten finns en låda 
med syntax, på ena sidan därom hittar vi 
fonologi och fonetik, på andra sidan 
semantik och pragmatik. Parallellt med 
fonologi, syntax och semantik ligger 
lexikon. Det görs inga påståenden om 
hur relationerna mellan de olika delarna 
skall uppfattas. Detta till skillnad från 
vad vi finner inom moderna språkteorier. 
Uppställningen innehåller enligt min 
mening en del konstigheter. EA säger 
t.ex. att semantiken innehåller semem 
och pragmatiken referenter. Det måste 
väl också finnas regler och principer. Om 
man som EA listar ordbildning under 
syntax, så bör man väl också ha med ord-
böjning där. A andra sidan är resone-
mangen så korta att klarhet knappast kan 
nås på det utrymmet. Jag tror att man 
antingen måste säga mer om grammatik-
modellen, eller avstå från att presentera 
en grammatikmodell i ett sammanhang 
som detta. 

På likartat sätt kan man kritisera 
avsnitt 54, som innehåller en två sidor 
lång utflykt i språktypologi. Jag är rädd 
att avsnittet genom sin korthet förvirrar 
mer än det förklarar. Antingen får man 
skriva mer, eller också låta bli denna 
utflykt. Denna utflykt lanserar en egen 
djärv och långt ifrån allmänt accepterad 
analys av svensk ordföljd i ett historiskt 
perspektiv. Sådana analyser bör först gå 
in i de vetenskapliga publikationerna. 
Därefter, i den mån de överlever, är de 
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välkomna till de pedagogiska publikatio-
nema. 

Bortsett från en del sådana här lite väl 
snabba teoretiska svängar tycker jag att 
boken är välstrukturerad. 

Termrikt 
1 ordklasskapitlet hittar vi tio ordklasser. 
Jämfört med traditionen har en gammal 
ordklass försvunnit och två nya kommit 
till. Räkneorden har flyttat in hos prono-
menen. Subjunktionerna har flyttat ut 
ifrån konjunktionerna, och participen har 
lämnat verben. De senare flyttar inte in 
hos adjektiven utan de bildar också eget. 
Hela avsnittet är snyggt skrivet och flera 
goda poänger görs. 

Jag är t.ex. förtjust i EA:s huvudupp-
delning av pronomen i de tre funktionella 
typerna nominala, artikulära och adjekti-
viska. Till de nominala hör personliga 
och andra självständiga pronomen. Till 
de artikulära, som förresten inkluderar 
bestämda och obestämda artiklar, räknas 
de som dels kan vara självständiga, dels 
kan bilda en nominalfras tillsammans 
med ett substantiv, t.ex. någon, vilka, 
inga. Till de adjektiviska räknas de som 
måste kombineras med ett artikulärt pro-
nomen (och ofta även ett substantiv) för 
att bilda en nominaifras, t.ex. andra, 
likadan, sådan. Jag tror kanske inte att 
EA åstadkommit den slutgiltiga analysen 
av svenska pronornen, men jag tycker att 
det är en uppdelning som innehåller 
många bra och tänkvärda generalisering-
ar. 

Efter denna uppdelning efter funktion, 
följer en uppdelning efter betydelse av 
ordklassen. Där identifieras då definita, 
interrogativa och indefinita pronomen. 
Därefter delas de definita upp i olika 
klasser, t.ex. personliga, demonstrativa,  

relativa osv. Även för de indefinita görs 
en vidareuppdelning, i grupper som bl.a. 
kvantitativa (många, femton), begränsan-
de (viss, somliga), ordnande (nästa, 
femte) och jämförande (likadan, sådan). 

Här införs alltså nya klassificeringar 
och nya nivåer i gamla uppställningar. 
De grammatiska termerna vad det gäller 
pronomentyper blir fler och inte färre. 
EA inför ofta nya termer, men han redo-
visar även de gamla vanliga. Det finns en 
risk att inläraren ägnar oskäligt mycket 
tid åt att plugga in uppställningar som 
gäller klassifikationer på låg nivå, medan 
han/hon kanske glömmer bort de inle-
dande huvudklassificeringarna. EA ägnar 
betydligt mer kraft åt att introducera nya 
kategoriseringar än åt att kasta ut gamla. 

Det är förstås lite farligt att argumen-
tera för att man skall kasta ut gammal 
uttjänt grammatisk terminologi. Det 
bästa exemplet, enligt min mening, på 
sådant som kan undvaras är detaljer i den 
traditionella 	adverbialklassificeringen. 
Nu lämnar vi alltså ordklasserna. Upp-
delningen av adverbialen efter betydelse 
är rätt godtycklig (tid, rum, sätt osv.). En 
traditionell term som allmänt omständig-
hetsadverbial är ett utmärkt exempel på 
hopplösheten i den här betydelseuppdel-
ningen. Jag tror att EA håller med om 
denna allmänna beskrivning, men i stäl-
let för att avstå från en dylik klassifice-
ring räknar han upp en större mängd 
typer av adverbial, t.ex. orsaks-, avsikts-, 
följd- och villkorsadverbial. Vidare säger 
han att man kan vidareindela t.ex. tids-
och rumsadverbial och ger ytterligare 
några termer i stil med durations-, itera-
tions-, frekvens- och sekvensadverbial. 
EA har naturligtvis rätt i att man kan 
göra sådana indelningar. Jag tror att det i 
ett sådant här pedagogiskt sammanhang 
vore klokare att låta bli. 
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EA har säkert tänkt att GFG skall fun-
gera som en inledning till fortsatta studi-
er i grammatik. Många begrepp som an-
vänts inom modern lingvistik införs i 
texten, t.ex. blockled, bildord, broverb, 
resurnptiva pronomen och parasitiska 
luckor. 1 mitt tycke är det alldeles för tätt 
mellan de tekniska termerna. Den förkla-
rande texten räcker nog inte till. 

Många frågor 
1 avsnittet Ordfogningar och ledtyper 
behandlas begreppet nominalfras (en led-
typ) utförligt. Är det något modernt 
begrepp som borde tillföras den traditio-
nella grammatiken, så är det just nomi-
naifras. 

Mindre självklara är de nyheter som 
införs under begreppet ordfogningar. Här 
diskuteras t.ex. samordning (sällan eller 
aldrig) och underordning (en liten fest-

blåsa). Här handlar det alltså inte bara 
om komplexa satser utan om flera olika 
typer av syntagmer. Distinktionen byg-
ger på om de två led som kombineras 
befinner sig på samma hierarkiska nivå 
(samordning) eller på olika nivå, där det 
ena då är bestämning till det andra och 
därmed underordnat. Jag är lite tveksam 
till att ordfogning och ledtyp på det här 
viset förs ihop i ett avsnitt. Jag tror det 
hade varit bättre att nöja sig med ledty-
per, dvs, en klassificering av större 
språkliga kategorier än orden. Som det 
nu är blandas ett paradigmatiskt perspek-
tiv med ett syntagmatiskt. Jag förstår inte 
riktigt varför det är gjort på det viset, och 
jag tror att det är bättre att så långt möj-
ligt hålla isär dessa båda perspektiv. 

En fråga som jag inte blir riktigt klok 
på är varför EA säger att personliga pro-
nomen har följande tre kasus: grundform, 
genitiv och ackusativ. Varför inte i stället  

tala om subjektsform, genitivform och 
objektsform? 

På flera ställen gör EA en analys utan 
att jag som läsare begriper varför. 1 själ-
va verket hade det varit mycket intres-
sant om han hade försett boken med en 
serie fotnoter som talade om varför han 
valt just den analys som han presenterar. 
Tyvärr går det ju inte att lägga in den 
typen av förklaringar i en grammatik 
som i första hand har ett pedagogiskt 
syfte. Men det finns ju andra publika-
tionsformer, och det skulle verkligen inte 
skada om vi fick en rejäl diskussion i 
landet om grammatik i ett pedagogiskt 
perspektiv. 

En ny tradition? 
Det är svårt att veta vad man skall kalla 
EA:s grammatik. Det är inte en lärobok i 
traditionell grammatik. Även i texten 
framgår det av fraser som "brukar i tradi-
tionell grammatik kallas ..... att han själv 
inte ser detta som en traditionell gram-
matik. Å andra sidan är det inte heller en 
bok i stil med Alvar Ellegårds Trans- 
formationell 	svensk-engelsk 	satslära 
(Gleerups 1971) eller Östen Dahls 
Generativ grammatik på svenska (Stu-
dentlitteratur 1971), som båda explicit 
syftade till att lansera en ny typ av gram-
matik i Sverige. 

Det EA har gjort är, tycker jag, ett 
ordentligt försök att harmoniera traditio-
nell grammatik och modern språkveten-
skap. Att ge sig in på ett sådant uppdrag 
är inte lätt, och GFG kommer inte att 
vara den slutgiltiga versionen. Många av 
analyserna kommer säkert att ifrågasät-
tas, men de kan inte bara avfärdas. EA är 
en mycket kompetent grammatiker, och i 
en del fall där jag kritiserat hans fram-
ställning har han säkert tillgång till ytter- 
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ligare argument för sin ståndpunkt. Men 
det som är roligt är att det finns så myck-
et att ifrågasätta, och det beror naturligt-
vis på att EA haft kompetensen (och kan-
ske till och med modet) att införa så 
många nya grepp i GFG. 

En god sak med GFG är att grammati-
ken problematiseras. Med den här boken 
som kursbok blir grammatiken något 
som måste diskuteras, inte bara något 
som skall läras ut. 

Snart kommer Svenska Akademiens 
Grammatik (SAG) ut och då får vi ännu 
en grammatik att diskutera. EA är en av 
de tre författarna bakom SAG, och för- 

modligen ger GFG en försmak om vad 
som är att vänta av grammatiskt nytän-
kande. Tyvärr är det omöjligt för mig att 
idag veta hur analyserna i GFG förhåller 
sig till de analyser som SAG kommer att 
presentera. Efter att ha läst Erik Anders-
sons nya grammatik har i alla fall jag bli-
vit ännu mer nyfiken på vad SAG kom-
mer att innehålla. Min förutsägelse är att 
den som är intresserad av grammatik 
kommer att få det riktigt trevligt under 
resten av detta decennium. Jag tror det 
finns en god chans att den grammatiska 
diskussionen i vårt land kommer att ta ny 
fart. 

Hans Nyman Om epidemi 
Här redogör Hans Nyman för hur uttrycket epidemi används 
inom medicinskt fackspråk. Hans Nyman är Svenska Läka-
resäl Iskapets språkrådgivare. 

Den 9 januari varnade Jerzy Einhorn på 
DN:s debattsida för "en epidemi av 
lungcancer bland kvinnor". Hans ordval 
har tydligen förbryllat, i värsta fall 
vilselett en och annan: "Säger han epide-
mi? Är cancer verkligen smittsamt? 
Cancerspecialisten Einhorn måste ju 
veta." 

Tisdag morgon, två dagar senare, för-
kunnar en fet DN-rubrik: "Epidemin är 
över". Nu handlar det dock om influen-
san. Kanske har någon rentav uppfattat 
denna artikel som ett snabbt tillrättaläg- 

gande från tidningen: "Så här skall ordet 
epidemi användas!" 

Idag får epidemi skrivas iii bland en 
ganska lång lista medicinska termer, som 
kommit att brukas något olika i folkspråk 
och fackspråk och som därför riskerar att 
misstolkas. Andra exempel från listan är 
abort, kronisk, positiv (om t.ex. hiv-test), 
traunia, m.fl. 

1 själva verket använder Einhorn epi-
demi strikt fackmässigt. Så här definierar 
Nationalencyklopedin ordet: "tillfällig 
anhopning av en företeelse i en definie- 
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rad grupp eller i ett definierat geografiskt 
område". Av artikeln i övrigt framgår att 
det alltid handlar om sjukdom i vid 
mening. Det anmärkningsvärda är att 
begreppet smitta alltså inte längre finns 
med i begreppet epidemi. På nästa sida 
förklaras epidemisk sjukdom som "sjuk-
dom som tillfälligt ökar i samhället". En 
ökning av cancerfallen efter ett radioak-
tivt nedfall skulle medicinare kunna 
beteckna som en epidemi eller en epide-
misk ökning av cancerfrekvensen. 

Sveriges epideniisjukhus har under 
1900-talet sarnordnats med den ordinarie 
sjukvården, och integrerats i de större 
sjukhusen. De kallas nu följdriktigt infek-

tionskliniker. Termen epidemisjukhus är 
död. 

Medicinspråket har dock inte helt kun-
nat emancipera sig från det traditionella 
innehållet i epidemi. Fortfarande kan 
sjukdomar som regleras av smittskydds-
lagstiftningen kallas för epideniiska även 
i facktexter. 

Om man slår upp epidemiologi i 
SAOL (11:e uppl., 1986) finner man vad 
man möjligen hade väntat sig: "vetenska-
pen om de epidemiska sjukdomarna". 1 
nästa upplaga av ordlistan kommer man 
att byta ut definitionen. Från början av 
70-talet har denna term nämligen fått ett 
helt nytt innehåll. 1 "Medicinsk Termi-
nologi Lexikon" av Lindskog-Zetterberg 
(1981) definieras epidemiologi som "stu-
diet av sjukdomars utbredning i befolk-
ningen". En professor i epidemiologi gav 
mig på telefon en ännu mer koncis defi-
nition: "ohälsa som massföreteelse". 
Orden "i befolkningen" överensstämmer 
synnerligen väl med ordets etymologiska 
betydelse, där epi står för "på", "i", 
"bland" och demos för "folk". Idag stu-
derar epidemiologin just förekomsten av 
någonting i en befolkning eller befoik- 

ningsgrupp. Detta "någonting" behöver 
inte vara en sjukdom, även om det alltid 
på något sätt är relaterat till hälsa eller 
ohälsa. Väletablerade specialiteter idag 
är olyckstallsepidemiologi, alkoholepide-

miologi och rocialepidemiologi. 
Det sistnämnda handlar t.ex. om för-

hållandet mellan sociala villkor och före-
komsten av vissa sjukdomar. Till 
Socialstyrelsen hör idag Epidemiologiskt 

centrum, under vilket bl.a. cancerregis-
tret sorterar. Läkemedeisverket och 
några av våra största sjukhus har idag 
läkemedelsepidemiologiska avdelningar, 
som undersöker läkemedlens användning 
och effekter i olika befolkningsgrupper. 

1 epidemiologi skulle man således 
kunna urskilja ett tredje betydelseele-
ment hos epidemi: här finns inte längre 
vare sig smittan eller ökningen med, kvar 
blev bara förekomsten. 

Statistiska metoder och undersökning-
ar, som blir allt viktigare i all medicinsk 
forskning, spelar givetvis en central roll i 
alla grenar av epidemiologin. Sambandet 
rökning—cancer var t.ex. säkerställt långt 
tidigare genom epidemiologiska forsk-
ningsresultat än genom rent medicinska. 
Ingen tror heller idag att vi kan besegra 
cancern utan hjälp av cancerepidemiolo-
gin. 

Idag är epidemio/ogi en vetenskap 
som snabbt skjuter nya skott. Termens 
etymologi "bland folket" har ju i sig 
ingen anknytning till läkarvetenskap, så 
ingenting hindrar att den används i t.ex. 
ett lingvistiskt sammanhang. Om 
Språkvård nu skulle få bjuda på litet 
språknytt skulle jag avsluta med en 
mening, där termen för första (och sista?) 
gången används helt utanför medicinen: 
"Hans forskningar i Europas läspnings-
epidemiologi har gjort honom till EU-
motståndare." 
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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. 

Omständ(I)igheter? 
Flädermus? 
1 Språkvård behandlades för något år 
sedan ordet omständlig. Jag skulle vilja 
fråga om ordet omständig(heter). Man 
säger ju t.ex. Vi kastade ut hråkmakarna 
utan vidare omständigheter. (Även 
SAOL anger detta.) 

Men nog bör det väl heta utan vidare 
omständligheter? Ty meningen måste ju 
vara att vi aldrig gav oss in på några 
djuplodande eller tidsödande diskussio-
ner med bråkmakarna. 

Omständigheter är väl något man 
lever i, inte något man agerar utan? (Det 
är också något som unga flickor kan 
hamna i, i samband med tältsemester 
eller liknande.) 

Jag skulle också vilja fråga om det icke 
existerande djuret flädermus. Är det 
fråga om en "skvader" av fladdermus 
och läderlapp? Jag har sett fläderbuskar 
(Sambucus nigra), men aldrig har några 
sällsamma möss klättrat omkring bland 
grenarna. 1-lur förhåller det sig? 

Rune Thorsell, Vällingby 

Svar: 
Ordet omständigheter anges av Svenska 
Akademiens ordbok betyda 'förhållan- 

den' i fraser som under gynnsamma 
omständigheter, under inga omständig-
heter. 
Men som en speciell betydelsevariant tar 
ordboken upp omständighet i betydelsen 
'förhållandet att vara omständlig (obs!) 
el. kruserlig ...' Och för pluralen om-
ständigheter anges 'ceremonier, formali-
teter ... (extra el. särskilda) anstalter'. 
Och i det sammanhanget ges frasen utan 
vidare omständigheter som alltså betyder 
'utan att göra vidare affär av saken, utan 
krus el. undanflykter, utan vidare'. 

Det är alltså en riktig iakttagelse att 
betydelsen i den diskuterade frasen lig-
ger mycket nära betydelsen i omständlig. 
Men frasen lyder likafullt utan vidare 
omständigheter och den har använts i 
flera hundra år. 

Ordet flädermus är faktiskt det ursprung-
liga namnet på djuret i fråga. Så hette det 
redan i fornsvenskan och namnet är ett 
inlån från medellågtyska vledermäs. Det 
första ledet är en verbstam som är 
besläktad med verbet fladdra, och det 
har troligen inte med fläderbusken att 
göra. Formen Jiaddermus anses vara en 
yngre ombildning på svenska i anslut-
ning just till verbet fladdra. 

Så flädermusen är ingen skvader. 
Margareta Westman 
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Gun Widmark Statsminister eller stassminister? 
Om uttalsvanor i kollision 
Är det fel att uttala ord som de skrivs? Hur har våra nutida 
mer eller mindre riksspråkliga uttalsvanor egentligen etable-
rats? Sådana frågor diskuteras här av Gun Widmark, profes-
sor emerita. 

Det händer ibland att språkvårdsfrågor 
observeras i något massmedium. När ett 
nytt decennium senast gick in, kunde 
man i Dagens Nyheter (2.1.1990) läsa en 
liten ruta med framskjuten placering som 
började så här: 

"Gunvor Hildén säger det. Mildred 
Eriksson säger det. Talman Thage G. 
Peterson säger det: 'stätsministern', med 
ett långt, mörkt ä och med det andra t-et 
fullt hörbart, så som det låter i det enkla 
'stat'. Nu råkar svenskt talspråk, gott 
svenskt talspråk, vara så beskaffat att det 
sammansatta ordet heter 'stassministern' 
och ingenting annat (pröva själv). Att få 
honom till 'stätsministern' vid uppläs-
ning låter en smula löjligt, som om man 
ville förgylla personen (vilket kanske i 
och för sig skulle behövas)." 

Den som avlossade denna nyårssalva 
var Karl-Åke Kärnell som mig veterligt 
inte tidigare framträtt som språkvårdare 
men däremot är väl känd som författare 
till en intressant avhandling om Strind-
bergs bildspråk. 1 det här inlägget tar han 
hjälp av en annan Stockholmsförfattare, 
Hjalmar Söderberg "som hade viss käns-
la för hur språk skulle låta". Söderberg 
hade kommit i dispyt med en tallärare 
vid teatern "som hade den befängda 
meningen att ord skulle uttalas som de 
skrivs" och han lär då ha fällt följande  

replik: "Att säga 'stådsfullmäktig' för 
'stassfullmäktig' är inte fint språk, utan 
obefintligt och okänt språk. Varenda 
människa, från kungen till sjåaren, säger 
'stassful Imäktig', följaktligen heter det 
stassfullmäktig!" 

Denna uttalsfråga anser Kärnell vara 
värd ett ingripande från Sveriges Radios 
språkvårdare. Troligen ägnade sig han åt 
andra uppgifter men diskussionen fort-
sattes i stället i DN (7.1) av tidningens 
egen språkvårdare Catharina Griinbaum. 
Hon konstaterar att det har gått ett tag 
sedan Hjalmar Söderbergs tid och att det 
numera är lika vanligt och lika riktigt att 
uttala förleden i stadsfullrnäktig som 
"stadds-" eller "statts-" med hörbart d 
eller t. På motsvarande sätt kommer 
stats- att uttalas "statts-" med hörbart t. 
Och vad det av Kärnell fördömda uttalet 
med långt a beträffar, så är det visserli-
gen ett läsuttal men det befinner sig i gott 
sällskap. Så räknar Catharina Griinbaum 
upp en rad ord som nu uttalas som de 
skrivs men för en del decennier sedan 
var mera okonstlat talspråkspräglade. 
Man sade en gång "bessel" för betsel, 
"vettenskap" för vetenskap, "dronning" 
för drottning, "körrgårn" för kyrkogdr-

den, "å", "te", "ve" för och, till, vid. Vår 
språkutveckling har helt enkelt gått i rikt-
ning mot läsuttal. 
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Hjälpsökande och stöd-
sökande 
Ett meningsutbyte som detta är rätt van-
ligt i språkvårdsverksarnheteri. Visst 
finns det många som är genuint osäkra i 
sitt språk och därför ber om hjälp med 
hur det ska heta. Men många av språk-
vårdens kontroverser sätts som här i gång 
av en helt annan grupp, de som känner 
en stor säkerhet i det egna språket och 
söker stöd för att deras språkkänsla inte 
bara är riktig utan den enda riktiga. 
Situationen är då den att en sprkmedve-
ten person troligen upprepade gånger har 
konstaterat att det finns andra som har ett 
annat språkbruk än hans eget och inte 
kan tänka sig annat än att de andra har 
fel: det heter ju som jag säger. Han får 
då som en sorts motpart en språkvårdare 
som inte bara har en utvecklad språk-
känsla för egen del utan också uppmärk-
samt följer språkutvecklingen och där-
med kan konstatera: det kan numera heta 
både si och så. Framgången i dennes 
verksamhet blir då beroende av hur väl 
han lyckas motivera att det är på det sät-
tet. Även en språkvårdare kan förstås 
hugga i sten ibland så han har all anled-
ning att tänka efter hur hållbar grunden 
är för hans uppfattning. 

För att ett meningsutbyte i sådana här 
fall skall bli fruktbart krävs egentligen 
rätt mycket av båda parterna. Den som 
söker stöd för sin åsikt blir naturligtvis 
ganska frustrerad av att inte få det. Han 
har ett emotionellt förhållande till spr-
ket - det har ett stort värde för honom. 
Egentligen känner han sig uppträda som 
en ljusets riddarvakt. Att möta en språk-
vårdare som inte till fullo delar hans vär-
deringar känns nog som att få sin världs-
bild ifrågasatt. 

Den hjälpsökande och den stödsökan- 

de är uppenbarligen klienter hos språk-
vården med ganska olika behov. För 
hjälpsökaren är språkvårdaren en obe-
stridd auktoritet. Om han hade vänt sig 
till språkvårdaren med Kärnells fråga 
hade den förstås formulerats helt annor-
lunda: "Jag har sagt stas.rminister i hela 
mitt liv men nu har jag hört dem säga 
statsminister på TV - är det kanske 
rätt?" Frågan hade naturligtvis lika gärna 
kunnat vara omvänd: "Jag har sagt 
statsminister i hela mitt liv men nu 
påstod en gammal vän till mig att det ska 
heta stassminister. Vem av oss har egent-
ligen rätt?" 

Det kortaste svaret på en sådan fråga 
är förstås att båda uttalen finns och kan 
uppfattas som accepterade. Men så kort 
skulle nog ingen språkvårdare svara utan 
lägger åtminstone till att det finns ett 
tredje uttal som troligtvis numera är det 
vanligaste: stattsminister. Det nämns ju 
inte ens av Kärnell men innebär uppen-
barligen en medelväg mellan två ytterlig-
hetsuttal. 

Jag tror också att de flesta språkvårda-
re hade försökt fördjupa diskussionen lite 
grann, t.ex. genorn att höra efter varifrån 
frågaren hade sitt uttal. Kom han med 
,rtatsministern uppi frän Norrland? Där 
har man en tradition att rätt mycket låta 
skriften bestämma uttalet och det gör 
nuförtiden många svenskar. Var han med 
stassministern uppvuxen i Stockholms-
trakten? Där fanns det en gång rader av 
uttal som påtagligt avviker från skriften 
och just därför numera inte är så vanliga. 
Oavsett härkomst fick väl frågaren också 
med sig ett ord på vägen om olika uttals 
stilvärde. Statsministern hör mera hem-
ma i tal av offentlig typ och dit hör ju 
nyhetsuppläsningar i TV. Stassministern 
har en mera vardaglig klang och en och 
annan skulle nog reagera mot ett "herr 
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starsrninister" i ett högtidligare samman-
hang. 

Efter en sådan liten lektion tror jag att 
en hjälpsökande frågare skulle vara 
mycket nöjd och gärna återvända till 
språkvrden för att få andra uppdykande 
språkproblem belysta på ett lika kunnigt, 
intressant och tankeväckande sätt. Han 
har förstått att språket är något som vi 
alla är med om att skapa och att det ofta 
inte kan reduceras till mycket enkla rätt-
och-fel-normer. För att den stödsökande 
frågaren skall få samma upplevelse krävs 
genast mycket mer. 

Redan hjälpsökaren satte språkvrda-
reris kunskaper på ganska hårda prov. 
Det går inte att bedriva en bra språkvård 
utan att vara mycket observant på alla de 
förändringar i språket som ständigt sker. 
På den punkten måste sprkvårdaren 
arbeta rätt mycket på egen hand. Han har 
ingen uppsjö av insamlat material och 
undersökningar som han kan stödja sig 
på. 1 stället gäller det att alltid ha ögon 
och öron vidöppna och sedan med något 
sjätte sinne avgöra när det nya skall 
anses ha fått hemortsrätt i språket. Uttal 
kan vara extra svåra att hålla koll på - de 
fladdrar ju bara förbi i sammanhängande 
tal av någon sort. Dessutom varierar ju 
uttal ganska mycket i olika delar av 
Sverige, vilket skrift knappast gör. Det är 
klart att den variationen kan vara ganska 
förvirrande för uppmärksamma språk-
brukare och att sprkvårdaren alltså på 
något sätt bör ha skaffat sig ordentliga 
kunskaper om den för att på ett sakkun-
nigt sätt kunna ta hand om i all synnerhet 
stödsökarens uttalsfrgor. 

Talspråk och skriftspråk i 
uttalet 
Det dröjde rätt länge i livet innan jag 

upptäckte att det fanns ett norrländskt 
sätt att uttala ord som var alldeles främ-
mande för mig själv med min mellan-
svenska uppväxtmiljö. Med samma för-
våning som säkert också Kärnell skulle 
ha känt hade jag konstaterat att norrlän-
ningar sade matsäck när de egentligen 
menade niassäck. De hade alltså en benä-
genhet att uttala efter bokstaven. De sade 
också hög-t, hög-färd, hög-tid, använde 
överhuvudtaget i rätt många fall lång 
vokal där jag hade trott att kort var det 
normala. Det verkade som om det i 
Norrland skulle finnas en tradition att 
uttala orden ovanligt tydligt och vrdat. 
Det är alltså mycket rimligt att tänka sig 
att uttalet statsminister kan vara speciellt 
vanligt bland norrlänningar. 

Catharina Grönbaum gör ingen sådan 
koppling i sitt svar och det är inte heller 
nödvändigt. Kärnells fråga hör nämligen 
också hemma i ett annat och större sam-
manhang. Den kunde infogas i ett väl-
känt vittförgrenat språkligt skeende med 
yttringar som nutida sprhkvård jämt och 
ständigt måste ta ställning till. Varje nor-
dist lär sig under sin utbildning att språk-
utvecklingen under 1900-talet har gått i 
två diametralt motsatta riktningar. Dels 
har skriften rönt inflytande av talet, dels 
har talet påverkats av skriften. Att tal-
språksdrag får tränga in i skrift ogillas av 
många och språkvården får alltså ofta 
uppmaningar att ta i på skarpen i fråga 
om oskicket att blanda ihop töre och 
injian t.ex. Den motsatta utvecklingen 
tycks irritera mindre - här förekommer 
tvärtom klagomål över att man i eterme-
dierna kan höra flicker, roser - trots att 
det ju heter flickor, rosor. 

Catharina Grtinbaum skisserar raskt 
upp den riktiga bakgrunden till Kärnells 
problem. Här rör det sig om gamla uttal 
och dem kan vi slå upp i äldre uppslags- 
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böcker. Det är alltså möjligt att med 
hjälp av dem göra det helt klart att 
många gamla, i och för sig hedervärda 
uttal med full hemortsrätt även i finare 
huvudstadsspråk har börjat ersättas av 
läsuttal. Det ger ju Catharina Grtinbaum 
också många exempel på, försiktigtvis 
valda så att utvecklingen mot läsuttal nog 
i stort sett får anses vara fullbordad. 
Vanliga språkbrukare vill gärna att en 
språkvårdare skall vara tillräckligt säker 
på sin sak för att våga sia om framtiden. 
Det vågar Catharina Grtinbaum. Troligt-
vis är det ingen dålig spådom när hon 
säger att stassministern kommer att för-
svinna med dronningen. En orsak till det 
hela antyder hon till sist i en skämtsam 
liten blinkning: "Felet är att folk läser för 
mycket." - Låt oss hoppas att denna gans-
ka mångsidiga lilla utredning räckte till 
för att Kämell skulle känna sig inne i och 
inte utanför språkvårdarens värld. 

1 förlängningen av Kärnells fråga och 
Catharina Grönbaums svar finns ändå 
flera frågor som vill bli besvarade. Vi 
kan börja fundera över dem rent spon-
tant. Vad beror det egentligen på att 
skriften kan påverka talet samtidigt som 
talet också påverkar skriften? Den sista 
förändringen har vi lättare för att förstå. 
Talet är ju primärt i förhållande till skrif-
ten och då bör vi ju kunna välja att inte 
avlägsna oss så långt ifrån den primära 
källan för vårt språk även om vi skriver. 
Påverkan på talet från skriften är inte alls 
lika lättbegriplig. Visst kan vita intryck 
av skriften i vårt språk men att vi skulle 
hämta just vårt uttal därifrån är egentli-
gen svårförståeligt, såvida det inte gäller 
ord som vi sällan använder i tal. Man 
tycker att om man ända sedan barndo-
men sagt dv, i'e, te är det bara den som 
läser mer än han talar som skulle känna 
sig frestad att byta de uttalen mot av, vid, 
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till. Vi behöver någon tilläggsförklaring 
för att förstå det. 

Här skulle säkert en och annan vilja 
gripa in och påpeka att skriften ju känns 
auktoritativ på ett helt annat sätt än talet 
och att vi därför automatiskt försöker 
anpassa vårt uttal efter den. Men det är 
faktiskt ingen generell regel. Går vi lite 
söderut till Danmark, så kan vi konstate-
ra att språkutvecklingen där under de 
sista decennierna har gått i en helt annan 
riktning. Den nya norm som sprider sig 
där är inte alls skriften utan huvudstads-
uttalet, till på köpet i en form som inte 
minst i Köpenhamn har betraktats som 
ovårdad. Det känns inte riktigt tilltalande 
att förklara skillnaden mellan länderna så 
att man i Danmark inte alls läser, medan 
man i Sverige läser kolossalt mycket. 

Två gamla stilarter: offentligt 
tal och umgängestal 
Om det kan vara svårt att förstå läsutta-
len utifrån mera generella förutsättning-
ar, måste man börja leta efter speciella 
förhållanden som kan förklara varför 
svenskar och nuförtideij troligen framför 
allt norrlänningar är så benägna för läsut-
tal. Då får man gå en bit bakåt i tiden. 
Vid mitten av 1700-talet utgav en dåtida 
språkvårdare, Sven Hof, en ganska om-
fattande skrift som han kallade Svenska 
språkets rätta skrivsätt. Där hittar vi en 
troligtvis mycket insiktsfull diskussion 
om hur vårt nutida uttal har växt fram. 

Målet för Sven Hofs språkvårdarnit 
var egentligen inte talet utan skriften. 
Det fanns ju på hans tid ingen Svenska 
Akademiens ordlista där man kunde slå 
upp hur ett ord skulle skrivas. Skrift-
normeringen var med andra ord ganska 
lös och Hof betraktar tydligen talnorme-
ringen som den bästa grunden för skrif- 



ten. Men det fick naturligtvis inte vara 
vilket tal som helst. 1 sin utredning redo-
gör Hof på ett för eftervärlden ovärder-
ligt sätt för vilka stilarter det fanns i talet 
och hur de skilde sig åt. 

Den högsta stilarten var det offentliga 
talet. Det skulle vi karaktärisera som ett 
uppläsningsspråk med skriftuttal men för 
Hof var det uppenbarligen en speciell 
form av det talade språket som hade en 
egen tradition och som det fanns relativt 
fasta regler för. Än i dag är det ju faktiskt 
så att vi inte alls utnyttjar skriftuttal i alla 
teoretiskt möjliga fall - även det natur-
ligtvis ett indicium för att skriften inte 
alls påverkar talet hur som helst. Aldrig 
hör vi djärv uttalat med d (utom i fin-
landssvenskan) eller hjälp uttalat med h. 
På Hofs tid fanns den förra möjligheten 
men inte den senare. 

Av det vanliga vardagstalet fanns det 
enligt Hof två varieteter: umgängestal 
och gemene mans tal. Det senare var all-
niogedialekterna som Hof kunde bortse 
från: ingen människa drömde om att de 
skulle kunna vara någon norm för skrif-
ten. Umgängestalet var däremot viktigare 
- det var det talspråk som ståndspersoner 
använde sinsemellan. Speciellt viktig var 
den art av det som rymdes i vad Hof kal-
lade "den uppländska talarten". Den bör 
tydligen här uppfattas som beteckning 
för det språk som förnämt folk använde i 
Mälarområdet och speciellt i Stockholm. 
Det språket skilde sig mycket klart från 
det offentliga och det är i det som vi 
möter åv, ve, te och mängder av andra 
talspråksformer som vi nuförtiden skulle 
betrakta som dialektala. Det offentliga 
språket krävde däremot som nu av, vid, 
till. Grundläggande för skriften bör vara 
en "allmännelig talart", säger Hof, och 
den finner han i huvudsak i det offentliga 
talet. Umgängestalet får inte spela annat  

än en högst marginell roll. 
Vad Hof och andra klargör är att 

1700-talet hade helt andra språkregler än 
som nu gäller. Det existerade åtminstone 
i princip inget fritt val mellan olika uttal. 
1 offentliga sammanhang skulle man an-
vända ett uttal, i privata ett annat. Än i 
dag råder ju den situationen i Schweiz, så 
den är inte på något sätt unik för Sverige. 
Den tycks också ha varat länge. Ännu för 
hundra år sedan kunde såväl Adolf No-
reen - den kände nordisten - som Lytt-
kens och Wulff - utgivarna av ett par 
uttalsordböcker - beskriva svenska språ-
ket som indelat i tre stilarter, var och en 
med två underavdelningar. Då hade de 
ändå helt uteslutit allmogedialekterna. 
Det är alltså med den situationen som 
bakgrund som vi ska låta 1900-talets 
språkutveckling avteckna sig. 

Språkvården och skrift-
uttalen 
Vi kan nu återgå till Kärnells plädering 
för uttalet stassminister och försöka före-
ställa oss hur den skulle ha bemötts av 
språkvårdare från 1700-talet och framåt. 
Vad hade Hof själv sagt? Troligen hade 
han varit betydligt mera avvisande än 
Catharina Griinbaum. Han skulle ha kon-
staterat att stassminister hörde till um-
gängesspråket i Stockholmstrakten men 
här rörde det sig ju om riksdag och TV 
och det är ju en form av offentligt tal. 
Talmannen Thage Peterson visade med 
andra ord sin respekt för offentliga insti-
tutioner genom att säga statsminister. 
Säkert skulle också Hof med stor förvå-
ning ha noterat att hans nutida språkvår-
darkollega inte påpekade ett så elemen-
tärt faktum. 

Efter 1700-talet måste tydligen uttals-
reglerna ha blivit lite uppluckrade; 
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annars skulle vi inte förstå hur Kärnell 
kan plädera för uttalet stassminister. Vi 
kan också se hur under 1800-talet 
Stockholmsuttalen gör sig mera påminta. 
Vi får då flera grammatikor, t.ex. Alm-
qvists språklära och Svenska Akademi-
ens grammatik, som i sin språkbeskriv-
ning också ger utrymme för umgänges-
språkets former. Det betraktades tydligen 
som ett djärvt tilltag trots att det klart 
sägs ifrån att dessa former tillhörde en 
speciell stilart. En annan grammatisk för-
fattare känner sig manad att träda fram 
och påpekar det olämpliga i att en gram-
matik liksom ger bekräftelse åt vardags-
språket. Om Svenska Akademiens språk-
lära sägs ogillande att den är "mera 
Stockholmsk än svensk". Debatten for-
mar sig till en språklig strid mellan 
Stockholm och landsorten. Landsorten 
håller på att bokspråket är den enda rikti-
ga svenskan. Stockholmarna tycks ha 
tröttnat på att deras eget sätt att tala 
negligeras och bryter en lans för "tal-
svenskan". En medelväg i debatten går 
den som påpekar att det är bra att inte 
bara bokspråk utan också umgängessprk 
blir beskrivet eftersom utlänningar upp-
fattar svenskar som tvåspråkiga - inom 
det egna språket. 1 princip levde alltså 
stilarterna fortfarande obestridda kvar. 

När Kärnell står upp till försvar för 
stassministern är det i Stockholmsgrain-
matikemas efterföljd. Uttal sådana som 
stassminister blev tydligen så smning-
om mera användbara. Det är i och för sig 
ingen egendonil ig utveckling. Tvärtom 
är det rätt normalt i ett land att huvudsta-
dens språk breder ut sig. Under 1800-
talet fanns säkert starka tendenser i den 
riktningen också i Sverige. Adolf Noreen 
befarade t.ex. att den stockholmska sam-
manblandningen av e och ä skulle kom-
ma att sprida sig. 1 gengäld tröstade han  

sig med att det skorrande r så småning-
om skulle utrotas. Han utgick alltså från 
att det stockholmska skulle bli allmänt 
svenskt. 1 det läget gick det naturligtvis 
ganska bra att argumentera för att stass-
minister var ett bra uttal, som hade fram-
tiden för sig. 

Om en språkvårdare i en sådan situa-
tion hade måst ta ställning till Kärnells 
inlägg hade han nog ändå uppfattat det 
som en svår uppgift. Det hade visserligen 
varit alldeles klart att det fanns en stil-
skillnad mellan de båda uttalen men 
utformningen av svaret i övrigt kunde 
nog växla individuellt. En stockholmare 
hade kanske givit rådet att om man i 
någon situation kände sig osäker om 
uttalet, så var stassminister det säkraste 
valet. En sprkvårdande norrlänning 
hade troligtvis en självklar kontakt med 
andra normkänsior som inte så lätt lät sig 
tystas ned och skulle antagligen ha 
betraktat statsminister som det mest neu-
trala uttalet. Att Thage Petersons sätt att 
tala var i sitt sammanhang föredömligt, 
skulle han antagligen ha framhållit med 
viss skärpa. Men helt lätt var nog inte 
hans argumentation för ju längre in vi 
kommer på 1800-talet, desto tydligare 
kryper en ny värdering av läsuttalen fram 
- de började låta obildade. Det påpekar 
också Catharina Griinbaum: "Det fanns 
en tid då bildat folk höll det för chron-
schoughianskt att tala som en bok." - En 
sådan utveckling hos ett uttal från offici-
ellt till obildat är ju ytterst förvånande 
och vi måste fråga oss hur den har gatt 
till. 

Gemene mans språkbehov 
För att hitta en yttersta orsak till attityd-
förändringen bör vi nog gå tillbaka till 
Sven Hof och hans talartsschema. 
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Förutom det officiella talet och umgäng-
estalet nämner han ju också gemene 
mans tal, dialekterna. Självklart var det 
det vanligaste talet i Sverige. Offentligt 
tal och stockholmskt umgängestal var ju 
ganska speciella talarter, egentligen elit-
språk. Det var därför som de kunde bli 
normerande. Gemene man hörde hemma 
i en helt annan, mycket brokigare språk-
värld. Han hade också språkproblem men 
de var mycket elementärare än elitens. 1 
hemorten var hans dialekt visserligen ett 
språk som villigt gav uttryck åt hans tan-
kar och känslor men utanför hemorten 
hade han desto svårare att få talet att 
löpa; i värsta fall blev han inte alls för-
stådd. Lika illa var det om en främling 
letade sig in i hans socken, kanske till 
gästgivargården. Vad gemene man be-
hövde var alltså ett mera riksgiltigt språk 
i tillägg till vardagsspråket. 

Vilka möjligheter stod nu i ett sådant 
fall till buds för den som råkat födas i en 
avlägsen by i Sverige? Hari kunde som 
framgått välja mellan ett finare umgäng-
esspråk och det offentliga talet. Det var 
nog i allmänhet inget svårt val. Fint um-
gängesspråk hade han säkert inte ho••rt 
mycket av - det reserverade de högre 
stånden för eget bruk. Städernas hantver-
kare och andra av ringare stånd hade vis-
serligen ett mera dialektfärgat språk men 
inte ens med det var han i regel särskilt 
förtrogen. Den enda svenska som erbjöd 
sig som hjälpspråk var offentlighetens. 
Den hade han nämligen en hel del kon-
takt med. Det var språket i kyrkan och 
dit gick han ju varje söndag, inte bara för 
att få sig lite andlig spis utan också för 
att få höra om myndigheterna i sin nåd 
hade utfärdat någon kungörelse som det 
var nödvändigt att känna till. En passiv 
kunskap i offentligt tal bör ha krävts av 
medborgaren ända sedan det etablerades  

som kyrkans språk. Offentlighetens 
språk var också det som lärdes ut och 
mest användes i skolorna. Den gamla 
folkskolan gav nog inte direkt någon fär-
dighet i muntlig framställning men själv-
klart måste den ändå kraftigt ha bidragit 
till att alla svenska medborgare kunde ta 
det offentliga talet i sin mun. 

1 framför allt de mer perifera delarna 
av Sverige kom det alltså att existera ett 
system med två talarter i språket, den 
vardagliga dialekten och det offentliga 
talet. Givetvis var det offentliga talet här 
som på andra håll i första hand uppläs-
ningsspråket som användes i hemmen 
vid bords- och aftonböner och när man 
läste högt ur psalmbok eller postilla. 
Men dessutom tog man till det när den 
egna dialekten inte kunde passera. Det 
här språket har för Norrlands del upp-
märksammats av Karl-Hampus Dahlstedt 
och han har givit det den träffande 
benämningen "boksvenska". Dahlstedt 
har dragit fram ett vittnesbörd från slutet 
av 1700-talet som säger att bland väster-
bottningarna "i de norra Socknar ... talas 
med främmande Folk och Herrskaper 
aldeles efter tryck och bokstafven". Det 
här sättet att använda det offentliga talet 
gav det ju egentligen ett nytt använd-
ningsomrde. Det fungerade inte riktigt 
som vardagligt umgängesspråk men gjor-
de ändå tjänst i vardaglig kommunika-
tion. 

Det där kan tyckas vara en rätt margi-
nell förändring i språkanvändningen men 
det fanns en väldig dynamik i den. Allt 
eftersom gemene man hamnade i nya 
miljöer - och det kunde gälla både geo-
grafiskt och socialt - sa mötte han ju ett 
ökat behov av ett icke dialektalt språk 
och därmed spred sig boksvenskan. 1 sin 
nya funktion kommer den då att observe-
ras av språkvården. 
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Boksvenskan 1 konfrontation 
med taisvenskan 
Bland dem som framträdde som språk-
vårdare kan vi nämna två professorer, 
Gustaf Cederschiöld och Adolf Noreen, 
som båda var bekymrade över utveck-
lingen. Mest explicit är Cederschiöld. 1 
Svenskan som skriftspråk (1897) ger han 
en ganska klar bild av läget. Han konsta-
terar att man ofta möter svårigheter hos 
människor att skilja mellan talspråk och 
skriftspråk. Det finns "bland våra bildade 
landsmän ganska många, som, medan de 
äro synnerligen väl förtrogna med skrift-
språket, blott ofullständigt behärska det 
bildade talspråket och i sitt hvardagstal 
konstant begagna sig af enstaka skrift-
språksord (t.ex. icke, ingalunda, nämli-
gen /iärstädes), vissa skriftspråksformer 
(vi äro, vi skola, vi höra) eller af period-
byggnad, långa parenteser o.d., som rent 
af strider mot det lediga talspråkets 
väsen". Orsaken till det, fortsätter han, 
kan någon gång ligga i förakt för talsprå-
ket med dess simpla och vulgära former 
men i regel beror sådant tal på obekant-
skap med det bildade talspråket som man 
alltför sällan har haft tillfälle att iaktta 
och öva sig i. "Så är särskildt förhållan-
det", preciserar Cederschiöld, "med vår 
nuförtiden mycket kritiska och framåt-
strifvande folkskol lärarekår, hv i lken ju 
ofta utgått från mindre bildade hem." 

Här får vi ju en ganska utförlig be-
skrivning av hur boksvenskan mot 1800-
talets slut har spritt sig ut i samhället. Att 
folkskollärarna nämns speciellt kan väl 
bero på att Cederschiöld betraktar dem 
som en nyckeigrupp, mest ansvarig för 
att den stelbenta skriftsvenskan fördes 
vidare. Naturligtvis delade folkskollärar-
na med många andra svenskar ödet att 
från obildade hem svinga sig upp till en  

position där det inte längre gick att be-
hålla hemsocknens dialekt. Cederschiöld 
nämner visserligen ingenting om läsuttal 
i deras språk men man kan säkert utgå 
från att han har nämnt de mest störande 
dragen i deras tal och dit hörde väl ändå 
inte uttal som av, till, vid. 

Felet med boksvenskan var ju inte att 
det var någon dålig svenska i och för sig 
utan att den användes vid fel tillfällen. 
Den språkregel som folkskollärarna bröt 
mot var inte att de talade boksvenska i 
skolan utan att de också gjorde det utan-
för den. De hade alltså inte lärt sig den 
sti lartsdifferentiering som annars ti 1 läni-
pades i svenskan. Språkvården visar på 
den punkten ingen tolerans. Ceder-
schiölds värdering av boksvenskan an-
vänd i vanligt tal är minst sagt entydig i 
sitt fördömande. Likartade men mera im-
plicita sådana värderingar hittar man hos 
Adolf Noreen. 

Med det hela på ett sekels avstånd går 
det lättare att fråga om det var en klok 
språkvård de bedrev. Det var det i varje 
fall om man ser som en av språkvårdens 
uppgifter att den skall hjälpa människor 
att finna ett accepterat språkbruk. Bara 
ett par år efter Svenskan som skriftspråk 
kom Bondesons karikatyr av folkskollä-
rare John Chronschough och hans språk. 
Även om folkskollärarnas boksvenska 
var allmän var den alltså löjeväckande. 
Det finns nog ingen anledning att tro 
annat än att en stark drivkraft bakom 
Cederschiölds och Noreens handlande 
var omsorg om dessa halvbildade som 
egentligen utan egen förskyllan hade 
råkat i kläm mellan olika normsystem. 

Cederschiöld och Noreen nöjer sig 
inte heller med att fördöma utan är också 
angelägna om att hjälpa människor till 
rätta. Noreen talar som många komman-
de språkvårdsinriktade om skolans an- 
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svar. För honom gällde det att skolan 
skulle lära ut stilistik och med det mena-
de han säkert stilartsclifferentiering. Man 
har skäl att tänka på hur mycket svårare 
problemet var för ett sekel sedan än det 
nu skulle ha varit. Grundfelet var ju obe-
kantskap med det bildade talspråket och 
den bristen var det inte lätt att komma åt 
under en tid som saknade etermedier. 
Inläming av talvanor kan aldrig helt und-
vara levande modeller. 

Den som det kan tyckas ganska djärva 
tanke man försökte realisera var att ändra 
på det mönsterbildande skriftspråket och 
göra det lite talspråkligare. Eftersom det 
fina umgängesspråket uppfattades som 
en stark norm var nog idén också någor-
lunda väl förankrad i tiden. En ofta åter-
kommande stelbenthet i de boksvenskta-
landes språk var att de använde plurala 
verbformer - alltså skulle det vara till 
hjälp om de singulara verbformema tole-
rerades också i skrift. Ett typiskt drag för 
det bildade talspråket var att pluralis be-
stämd form neutrum slutade på ena som i 
husena. Om det blev tillåtet att skriva så 
skulle sådana former den vägen kunna 
spridas in i boksvenskan. Man ville alltså 
närma skrift och bildat tal till varandra 
och koncentrerade sig då i första hand på 
de här två dragen, men säkert menade 
man att en del annan talspråklighet då 
skulle komma med på köpet. 

Både Noreen och Cederschiöld arbeta-
de aktivt för att sprida sina idéer. De 
skrev böcker och uppsatser. De försökte 
också påverka inom skola och universi-
tet. Noreen var språksakkunnig för Nils 
Holgerssons resa och såg till att alla 
repliker i denna nya läsebok för folksko-
lan fick en talspråklig klang utan plurala 
verbformer - bortsett dock från kungens 
tal. Både Cederschiöld och Noreen var ju 
dessutom universitetslärare och hade allt- 

så goda möjligheter att sprida sina upp-
fattningar i undervisningen. 

Boksvenska och stockholm-
ska uttaisvanor i samexistens 
Hur gick det nu med dessa kraftfulla 
insatser? Ja, verbens pluralformer för-
svann som bekant men husena skriver vi 
inte och sådana former håller på att bli 
allt ovanligare också i tal. Till stora delar 
utvecklades ju ändå skriften i den rikt-
ning som Noreen och Cederschiöld ville, 
mot större talspråklig ledighet. Eftersom 
det anses vara en av de mest påtagliga 
språkförändringarna under 1900-talet, 
tycks deras tankar ha haft stor genom-
slagskraft. Vad man kan konstatera är i 
varje fall att de så långt bedrev en språk-
vård som i stort sett låg rätt i tiden. 

Men vad var det då med husena som 
gjorde att de på den punkten gjorde en 
felbedömning? Här får vi söka svaret i 
den andra stora utvecklingslinjen under 
1900-talet: skriftens påverkan på talet. 
Den hade inte Noreen och Cederschiöld 
förutsett. De utgick från att stilarterna 
ändå skulle bevaras även om klyftan 
mellan dem blev mindre. Vad som har 
hänt är i stället att den uppenbara skillna-
den mellan Hofs två stilarter offentligt tal 
och umgängesspråk mer eller mindre har 
försvunnit och att vi mera fritt kan välja 
uttal antingen ur det offentliga talet eller 
ur umgängesspråket. Då är det det 
offentliga talets former som i regel har 
segrat. 

Naturligtvis har utvecklingen samband 
med att vi alla har blivit läsande männi-
skor med mängder av skriftspråk om-
kring oss, men vad som bestämt den är i 
grund och botten inte så mycket skriften 
själv utan den talstilart som hängde sam-
man med skriften. De människor som låg 
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bakom den var säkert folkskollärare och 
andra språkbytare som höll fast vid sina 
av, vid, till, kanske delvis därför att de 
uppfattade åv, i'e, te som hemmahörande 
i det dialektala språk som de ju hade 
lämnat. Språkvården var nog i regel hel-
ler inte särskilt fördömande på den punk-
ten. Naturligt nog var den ofta pedago-
giskt inställd och insåg då att det stora 
demokratiska lyftet i folkbildningen gyn-
nades av att man kunde lägga ett eget 
uttal som grund för skriften. 

De nya uttalen med skriften som före-
bild kommer alltså med stor sannolikhet 
mest nedifrån i samhället. (Da••renot var 
det nog de bildade som framför allt 
kunde utnyttja friheten att bryta den 
skriftsprkliga stelheten med lån ur det 
egna talspråket.) Sådana förändringar är 
troligen språkvården i regel dålig på att 
förutse beroende på att dess referensra-
mar här är för snäva - kontakterna med 
folkdjupen är ofta svaga eller kanske 
rentav obefintliga. Om vi i efterhand för-
söker utvärdera resultatet, så måste 
utvärderingen antagligen bli positiv. Det 
var en nödvändighet att vi skaffade oss 
ett språk ovanför dialekten - en motsva-
righet till det glada tillrop som hörts i 
Norge: tala dialekt och skriv nynorska! 
skulle aldrig ha fungerat i Sverige med 
dess våldsamma dialektala splittring - 
och den väg som utvecklingen tog mot 
det målet var nog den kortaste. Normen 
blev ett språk som alla kände till och det 
betydde naturligtvis oerhört för dess för-
måga att sprida sig. 

Gemene man kom alltså att spela en 
stor roll för utvecklingen - men den 
skedde på bekostnad av gemene mans 
eget tal. Dialekterna gick ju snabbt tillba-
ka. Den processen har säkert också andra 
förutsättningar och kom ganska mycket 
att bestämmas av de relativt standardise- 

rade regionalspråk som växt fram i ett 
långvarigt samspel mellan vardagstal och 
offentligt tal. Någon uniformitet i uttalet 
har vi därför inte alls fått. På det hela 
taget är väl inställningen i uttalsfrågor 
ganska tolerant i Sverige, antagligen del-
vis beroende på att vi när vi anpassar vårt 
språk till olika situationer mer använder 
orden än uttalet. Olika uttal kan då exi-
stera rätt fredligt sida vid sida. 

Även om bokuttalen har segrat på bred 
front, lever ändå många gamla mellan-
svenska uttal kvar. Fortfarande är vi nog 
kvar i ett tillstånd där det sker en utjäm-
ning mellan perifera norrländska/bok-
svenska uttalsvanor och centrala stock-
holmska/talsvenska. Hade har väl också i 
Västerbotten börjat ersättas av hadde 

men i gengäld tycks uttal som hiigfärd 
börja uppfattas som naturliga av åtmins-
tone yngre stockholmare. Stattsminister 
har blivit den gemensamma nämnaren 
för statsminister och stassminister. 

Gr man mera på djupet i den frhga 
som Kärnell aktualiserade, så kan den 
alltså lyftas in i ett stort sammanhang. 
Bedömningen av de olika uttalen blir på 
så sätt möjligen något bättre motiverad. 
Det blir klarlagt att vi befinner oss i ett 
skede där två ursprungligen olika typer 
av uttal håller på att blandas och att vi 
redan har kommit långt på den vägen. 
För hundra är sedan rörde det sig om ett 
stort och delvis känsligt problem. 
Numera är det till större delen reducerat 
till en smakfråga. Språkvården har knap-
past skäl att lägga sig i en formkonkur-
reris som har fortgått så länge och inte 
tycks ha vållat språkbrukarna egentliga 
besvär. Troligtvis har det alltså inte varit 
något fel på dess rådgivning och bedöm-
ni ngar. 

Inlägg som Kärnells bör ändå vara väl-
komna i språkvården. De bidrar till att ge 
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bredd åt verksamheten genom att lyfta 
fram frågor som språkvårdarna själva 
inte uppfattar som problematiska men 
som ändå på ett allsidigare sätt kan bely-
sa språket. Framför allt kan de ge arbetet 
större djup eftersom de tvingar oss till att 
grundligare tänka över var i en språklig 
process vi egentligen befinner oss - en 
uppgift som visserligen inte brukar 
kunna klaras av i en handvändning. 

Litteratur 
Widmark, Gun. Boksvenska och talsven-

ska. Om språkarter i nysvenskt tal-
språk. Språk och stil 1 (1991). (Där 
ges också referenser till annan relevant 
litteratur.) 

Konf'erenz 
Frauen - Literatur - Sprache 

Interdisziplinäre Asekte 

AufruflEinladung zur Teilnahme1  

Diese Konferenz setzt sich mit dem Thema 'Frau" aus literatur- und sprachwissenschaftlicher Sicht 
auseinander. Dabei werden inderdisziplinäre Aspekte im Vordergrund stehen. 

Mögliche Themenkreise: 
- Weibliche Identität und weibliches SelbstbewuBtsein 
- Mtindigkeit, Autonomie, Sozialisation 
- Mythenbildung 

- Sprachsystem und Sprachgebrauch 
- Kontrastive Analysen (deutsch - englisch) 
- Sprachlicher Diskurs 

Zeit Mi., 9. bis Fr., 11. August 1995 (vor der IVG-Tagung in Vancouver, Britisch Kolumbien. 
Es bestehen gute Transfemöglichkeiten von Edmonton nach Vancouver durch die Rocky 
Mountains.) 

Vortragssprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

Geplant sind 2 Plenarvorträge, 1 Dichterinnenlesung und 12 weitere Vorträge. 

Ausktlnfte erteilen: 

Dr. Marianne Henn (Literaturwissenschaft) 
Dr. Britta Hufeisen (Sprachwissenschaft) 
Department of Germanic Languages 
University of Alberta 
Edmonton, AB 
T6G 2E6 
Kanada 

Tel. - (403) 492-3887 od. 492-9659 
Fax. - (403) 492-9112 
E-mail: mhenn@vm.ucs.ualberta.ca  

Referatsangebote (Redezeit 30 Minuten + 15 Minuten Diskussion) mit ein- bis zweiseitigem 
Abstract bis Februar 1995. 
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Skamvrån 
1 denna oregelbundet återkommande spalt tar vi upp exempel 
sådant språkbruk som vi finner anmärkningsvärt. 

Tomdatum? 
Det första exemplet härrör från Statens 
pensionsverk. 1 anvisningarna för matri-
kelredovisning, som är daterade den 14 
januari 1994, står det bland annat att man 
ska ange orsak till att någon byter tjänst. 
Ett sådant alternativ formuleras så här: 

Om arherstagaren byter tjänst pga 
delpension. Ange fromdatum och ev tom-
datum. 

Det är onekligen påfallande med den 
här typen av nya förkortningsord. Vi tror 
att fromdatum avser 'datum från och med 
vilket' och att tomdatum avser 'datum till 
och med vilket'. Det kan ju uttryckas 
tydligare. Man kan säga t.ex. datum för 
tillträde respektive datum för sista tjän-
stedag. 

När infaller 200401? 
Nu har det hänt. Färdtjänsten kan efter 
omsorgsfull prövning utfärda livstids-
kort. Men även de är daterade, som 
synes. 

Vi undrar bara hur man ska tolka datu-
met 200401. Det finns flera möjligheter. 
Kortet är kanske giltigt till år 2004, för-
sta månaden, eller är det kanske giltigt 
till den 20 april är 2001, eller är det kan-
ske giltigt till den 1 april är 2020? 

Vi anser att det är skandalöst att datera 
den här typen av handling på detta sätt. 
Svårigheterna att tyda datum som anges 
med enbart siffror på det här viset blir 
enorma efter nästa sekelskifte. Här borde 
det ha stått jan 2004, om man menar det, 
eller 20 apr 2001, om man menar det, 
eller 1 apr 2020 om man menar det. 
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