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Insändare 

Mer om värsta 
Det var intressant att läsa Helena Eng-
lunds undersökning av de nya använd-
ningarna av ordet värsta i Språkvård 
3/1996. Ett par kommentarer kan det för-
anleda. 

Värst med neutral eller positiv ladd-
ning är inget nytt i svenskan. Min pappas 
språk är ett regionalt standardspråk av 
sydsvenskt snitt, och i hans språk betyder 
bli värst 'vinna', bli värre på någon 
'besegra någon'. Han ska alltid va värst 
betyder ungefär 'Han försöker alltid 
överträffa sin omgivning'. 

Det nya med uttryck som Jag hade 
värsta ångesten verkar vara att superlati-
ven används absolut. Uttrycket betyder 
uppenbarligen 'Jag hade mycket stor 
ångest', utan att någon specifik jämförel-
semängd av ångestar pekas ut. 1 traditio-
nellt lite högstämt språk heter detta Jag 
hade (en) den värsta ångest. Den absolu-
ta betydelsen finns inte i äldre uttryck 
som i värsta julbrådskan, som betyder 'i 
julbrådskan när den var som störst'. 

Slutligen kan man lägga märke till att 
det under den rätt långa diskussionen i 
DN aldrig föll någon i redaktionen in att 
be någon språkvetare om synpunkter på 
värsta. Men man kan naturligtvis också 
diskutera medicinska åkommors orsaker 
och utbredning utan att fråga läkarveten-
skapen. 

Staffan Hellberg, Stockholm 

Myndighetsmissbruk? 
Under många år har språkvårdare försökt 
få myndigheter att uttrycka sig begripligt 
när de delger medborgare sina beslut. 
Och visst har det blivit bättre överlag, 
men fortfarande kan man dock hitta 
skräckexempel på obegripligt myndig-
hetsspråk. Ett sådant exempel kan jag 
inte låta bli att förmedla till er. 

Jag fick för ett par månader sedan från 
lokala skattekontoret i Haninge "Under-
rättelse om beslut" vad gäller fastighets-
taxeringen för 1996. Jag hade argumen-
terat för en sänkning av taxeringsvärdet 
för en fritidsfastighet, men givetvis blev 
det avslag, vilket motiverades så här: 

"Förelig ger värdefaktorer, som inte 
särskilt beaktas när riktvärdet bestämts 
och som inverkar påtagligt på marknads-
värdet, så ska det med ledning av rikt-
värdeangivelserna bestämda värdet jus-
teras. Detta benämns justering för säreg-
na förhållanden. 

Justeringens storlek ska motsvara 75 
procent av skillnaden mellan marknads-
värde som tweringsenheten skulle ha 
med säregna förhållanden och värdet 
utan säregna förhållanden. 

Påtaglig inverkan på marknadsvärdet 
ska anses föreligga i fråga om småhus-
enhet, om de säregna förhållandena för-
anleder att det värde som bestämts med 
ledning av rikwärdeangivelser höjs eller 
sänks med minst 50000 kr. 

Skattemyndigheten gör den bedöm-
ningen att de förhållanden ni påtalat inte 
påverkar basvärdet med minst 50000 kr. 

Personligen tycker jag att det är på 
gränsen till myndighetsmissbruk att 
uttrycka sig på det här viset. Själv har jag 
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akademisk utbildning och jag är van vid 
att ta del av myndighetstext i mitt arbete, 
men beslutet ovan hade jag stora svårig-
heter att begripa. Jag skulle gärna vilja 
veta hur ni på Språknämnden ser på detta 
exempel. 

Jan Ulvås, Stockholm 

Nominala villkorsbisatser 
Ibland använder jag själv en konstruktion 
som förefaller mig tydlig och koncis men 
inte fullt korrekt. 1 ett brev för någon tid 
sedan skrev jag: "Det skulle vara högst 
olägligt om jag blev förkyld just nu." 
Vad man kan fundera över är vilken 
funktion om-satsen har i en mening som 
denna. Det är naturligtvis en villkorsbi-
sats, men en villkorsbisats brukar funge-
ra som adverbial i den överordnade sat-
sen. Här tycks emellertid villkorsbisatsen 
stå som egentligt subjekt i meningen all-
deles som att-bisatsen i t.ex. Det var 
högst olägligt att jag blev förkyld. 

Det är lätt att åstadkomma andra 
exempel på konstruktionen i fråga: Det 
skulle vara till gagn ftir landet om saken 
blev utredd. Det skulle glädja henne om 
du kom på besök. Det vore nyttigt för 
henne om hon rörde sig litet mer. 

En att-bisats liksom en frågebisats 
inledd med frågekonjunktion kan fungera 
som subjekt (eller egentligt subjekt) eller 
objekt eller styras av preposition. Andra 
konjunktionsbisatser bildar tidsadverbial, 
orsaksadverbial, villkorsadverbial osv. 
Lägg märke till att när i Jag undrar när 
hon kommer inte är tidskonjunktion utan 
frågeadverb och därför kan inleda en 
objektsbisats. 

Det formella subjektet kan uteslutas 
om man ändrar på ordföljden. 1 stället för 
Det var högst olägligt att jag blev för-
kyld kan man ju säga Att jag blev förkyld  

var högst olägligt. Men går det att 
uttrycka sig så här: Om jag blev förkyld 
just nu skulle vara högst olägligt. Om 
saken blev utredd skulle vara till gagn 
för landet. Om du kom på besök skulle 
glädja henne. Om hon rörde sig litet mer 
vore nyttigt för henne. Dessa meningar är 
ogrammatikaliska, eller hur? Och det 
talar naturligtvis emot att vi betraktar 
villkorsbisatserna ovan som formellt-
subjektsbisatser. Jag anser ändå att den 
analysen är riktig och hävdar att en vill-
korsbisats möjligen kan fungera som 
egentligt subjekt men att en sådan vill-
korsbisats inte kan remplacera det for-
mella subjektet på samma sätt som ett 
vanligt egentligt subjekt. 

Det finns fall, om också fåtaliga, där 
en villkorsbisats står som objekt: Jag kan 
inte hjälpa om du blir ledsen. (Jfr Jag 
kan inte hjälpa det.) Jag beklagar om 
mitt pianospel stör dig. (Jfr Jag beklagar 
att jag stör dig.) Du rår inte för (betonad 
partikel) om han blir förnärmad. (Jfr Du 
rår inte för att han är snarstucken.) 

1 ytterligare andra fall kan en villkors-
bisats styras av preposition: Jag struntar 
i om du blir arg. (Jfr Jag struntar i att du 
kanske blir arg.) Jag har inget emot om 
du ringer litet oftare. (Jfr Jag har inget 
emot att du ringer litet oftare.) Firman 
tar inget ansvar för om din inkomst blir 
dålig. (Jfr Firman tar inget ansvar för 
hur din inkomst blir.) Även denna kon-
struktion är förvisso högst marginell. 

Den enda villkorskonjunktion som 
skulle kunna ersätta om i de anförda 
meningarna är ifall. Den avvikande 
användningen av dessa båda konjunktio-
ner har säkerligen influerats av att om 
och ifall också kan vara frågekonjunktio-
ner och alltså förekomma i nominala 
bisatser. 

Sven Pihiström, Knivsta 
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Tor G. 	Grishaisdebatten - 
Huitman 

en sprakstrid på Osterlen 

Striden 
När vi som prenumererar på Ystads 
Allehanda öppnade vår tidning på lör-
dagsmorgonen den 18juni1994 kunde vi 
läsa följande på avdelningen "Läsarnas 
Allehanda": 

Tala tydligt till upp-svenskar 
Under sommaren kommer massor med 

stockholmare och andra uppsvenskar till 
det fagra Österlen för att koppla av och 
njuta av landsdelens skönhet. Tyvärr upp-
för sig inte alltid "värdfolket" som man 
skulle önska. 

Det skånska språket är mycket besvärligt 
att förstå för en ovan. Särskilt diftongerna 
(vokalglidningarna) och de djupa tung-
rotsr:en låter ofta som rosslingar. Det är 
inte alltid lätt att hänga med när det går 
snabbt. 

Häromdagen stod min hustru och jag 
och valde bland delikatesserna i en manuell 
köttdisk. 

Vi frågade intresserat om något. Döm 
om vår förvåning då ortsbon bakom disken 
utbröt i en lång harang av obegripliga ljud, 
av vilket det enda vi lyckades uppfatta var 
"russ", alltså gotlandshäst. Vi tappade all-
deles lusten att fråga vidare och plockade i 
stället åt oss något att äta ur frysdisken. 
Skärpning, skåningar: Tala långsamt och 
tydligt och försök rensa ut de värsta 
"skånskheterna" ur språket när ni märker 
att ni har med "uppsvenskar" att göra. 

UPPRÖRD 0 

Denna insändare gav upphov till en 
rasande debatt som YAs redaktion fick 
avbryta tio dagar senare, när konsekven-
serna av närmare trettio publicerade 
inlägg började bli svåra att kontrollera. 

På tisdagen (21 juni) dök de tre första 
svaren upp. Så här skrev en insändare - 
med hälsningar från en av "Värdfolket": 
"Kan man bli annat än förbannad? Är det 
så att du inte begriper vårt språk och dia-
lekt här nere, så kan du bli härifrån. 
Ingen har önskat dig hit." 

Signaturen "Pantern" gav den upprör-
da nollan följande råd: 

Mitt råd till O:an är ta det lite försiktigt 
med österleningarna, annars kanske du inte 
endast är en nolla utan blir en utkastad 
sådan. 

Glöm inte att skåningarna känner mer 
samhörighet med sina danska förfäder än 
med de uppsvenska regelivrarna. Det är 
endast tack vare brobeslutet häromdagen 
som vi för ett tag kan överse med det sven-
ska översitteriet. 

Dialekter skall i möjligaste mån bevaras, 
det är ett särdrag för olika delar av vårt 
långa land. De kan kanske verka svårför-
ståeliga för den som inte är skärpt och har 
ett flexibelt intellekt. Vad gör Nollan vid 
kommunikation med gotlänningar, dalma-
sar, göingar eller en fiskare från Lister-
landet? Har Nollan besökt Köpenhamn och 
bett om "skärpning"? 

[.1 
Om nu Nollan är en av dem som åter-

kommer varje sommar finns det två sätt att 
bete sig på: antingen lyssnar han och lär sig 
något om österleningarna eller undviker 
han delikatessdiskar och har ett bra liv med 
djupfryst och burkmat. Det finns utmärkta 
tillagningsanvisningar på svenska på denna 
typ av mat. Och om Nollan vid något till-
fälle skulle längta efter ål så uttalas detta 
ord "aul". Och man kan få den luad i vissa 
delikatessaffärer. 
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Signaturen "Stolt skåning" - som själv 
"jobbar med manuell betjäning" - 
beskrev "den typiska upplänningen" i 
negativa ordalag men var något försonli-
gare i sin slutkläm: 

Den typiske upplänningen sveper in genom 
dörren, vill komma först i kön, blir sur om 
någon annan kommer före, frågar på en 
inte alltid så lättförstådd "uppsvenskdia-
lekt", och skakar överlägset på huvudet när 
affärsbiträdet svarar på frågan på sin 
hemortsdialekt. 

Naturligtvis är inte alla upplänningar 
och stockholmare sådana översittare som 
ovan beskrivits. Inte på något sätt. 

Men jag tror att sommaren skulle bli 
mycket roligare om alla bjöd till. 

De skånska affärsbiträdena genom att 
inte använda de mest lokala och oförståeli-
ga uttrycken, upplänningarna genom att "ta 
seden dit de kommer" och utnyttja sin 
semester till att lära sig förstå hur vacker 
en skånsk dialekt kan vara, om man bara 
lyssnar... 

Följande dag, den 22 juni, beskrevs 
stockholmare av signaturen "Reker man 
eter" som språkligt obegåvade och oför-
mögna att lära sig någon annan dialekt 
än sin egen. Denna var dock "synnerli-
gen simpel och lätt att lära sig": 

Lär dig den och du får 08:an att tro att han 
fortfarande är hemma! Affärerna kommer 
att blomstra i takt med att 08:ans inbillade 
suveränitet förstärks. 

"Ennson" gav detta råd till vad han kalla-
de "spetsfinkar och 08-måsar"1 : 

Spetsfink: jfr (vara) spiss i mången (spetsig 
i munnen) 'tala uppsvenska'; måsar skränar 
och skitar ner. 

Stanna norr om Skånegränsen då ni uppen-
barligen i er uppsvällda tillgjordhet inte 
förstår hur illa sedda, ja nästan hatade, ni är 
på det fagra Österlen. 

Denna dag tillfogades dock skåningarna 
en ny svår kränkning i och med att 
"Bestört 08" drog in grishalsen i debat-
ten: 

08-barn skrämda av grishals 
Visst får ni skåningar gärna kalla fläskkarré 
för "grishals", det får ni visst det, man och 
man emellan. 

Men, snälla, när det är sommar och 
semestertider och Skånevägarna är fulla 
med stockholmare och andra uppsvenskar 
som inte är vana vid detta ord, kan inte ni 
som är köpmän och handlare låta bli att 
göra reklam för "GRISHALS" på stora 
handtextade plakat? 

Det låter så grymt och omänskligt detta 
ord. Våra barn, som aldrig hört det förut, 
föll i gråt i baksätet och tyckte att skåning-
arna var "dumma mot grisar". 

Som sagt, kalla gärna fläskkarré för gris-
hals under resten av året. Men på somma-
ren kan ni väl visa turister och besökare 
den hänsynen att ni undviker detta ocivili-
serade uttryck! 

BESTÖRT 08 

"Hur reagerar 08-barnen då på grisfötter, 
skinka, lever m m? Vad ska detta kallas 
för? Finns det kanske några nya 08-ord 
även för detta?" undrade Ingmarie Anne-
hag, "själv en f d 08" två dagar senare 
(24 juni). Tanken utvecklades vidare i ett 
par inlägg från 27 och 28juni: 

Vet 08-barn vad de äter? 
Nu kan jag inte längre hålla mig från pen-
nan. En s k 08-mamma ville att vi ändrar 
namnet på grishals för att hennes barn blev 
illa berörda. Barnen tyckte att skåningar 
var dumma mot grisarna. Nu undrar jag om 
08-barnen vet vad de äter? Tror de att 
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"fläskkarré" bara finns där i disken i affä-
ren? 

De skånska barnen lär sig från början att 
köttet som vi äter kommer från olika djur 
som naturligtvis också måste slaktas. Ordet 
grishals är för dem något naturligt och där-
för inte skrämmande. 

Lär i stället era 08-barn att mjölken 
kommer från kon och inte från mejeriet och 
att "fläskkarré" kommer från grisen och 
inte från affären. Det man lär sig mer om 
skrämmer inte längre! 

SUSANNE HÅKANSSON 

Det ärju grishals! 
Vi här nere i Skåne kallar fläskkarré för 
grishals. Att sedan en 08 kräver att man 
under sommaren skall kalla det för något 
annat är helt tossit! Ni uppsvenskar döljer 
ju sanningen genom att kalla det fläskkarré 
- det är ju grishals! Inte så konstigt att de 
uppsvenska barnen faller i gråt, de är tydli-
gen helt ovetande om att hamburgaren de 
äter har varit en söt ko eller häst och baco-
net har varit en gullig griskulting. Klarar ni 
inte av sanningen - stanna hemma. 

"FÖRENA SKÅNE MED DANMARK" 

Något större medvetenhet om komplika-
tionerna i förhållandet mellan språk och 
verklighet visade kanske författaren till 
följande dikt - i försonligare anda: 

Snacktankar 
Oh, vad det är hall 
när känslor sätts i svall 
och det blir bråk 
om vårt svenska språk. 
08 eller 040 
spelar väl ingen roll 
det är väl innehållet i snacket som gäller 
och inte uttalet heller. 
Om jag käkar grishals eller karré 
är ju grisen lika död för de' 
skalar jag en reka eller räka 

är ju smaken densamma när jag börjar 
käka. 

Det är väl inte underligt att vår värld ser ut 
som den gör 
när en 08 kan reta upp en skåning med sitt 
humör. 

ÖSTERLENSK 08 

Grishalsen tuggades i ytterligare ett par 
insändare utan att något väsentligt nytt 
tillfördes. 

Den fortsatta diskussionen kom dels 
att handla om skåningarnas rätt att tala 
skånska och bli förstådda, dels om all-
männa motsättningar mellan de bofasta 
och turisterna. 

Uppmaningen från "Upprörd 0" till 
skåningarna att tala långsamt och tydligt 
och att försöka "rensa ut de värsta 
'skånskheterna' ur språket" väckte natur-
ligtvis vrede. Så här skrev "Johanna" den 
24juni: 

Händer det aldrig att "upprörd" semestrar i 
ex Danmark eller Tyskland? Fordrar ni att 

även dessa skall "prata långsamt och tyd-
ligt" och "rensa ut" de värsta "dansk- och 
tyskheterna" när de märker att de har med 
stockholmare att göra? 

Det är sådana som "upprörd" som myn-
tat begreppet 08:or och vilka vi tycker så 
illa om, vi som bor här i vårt vackra Öster-
len. Visst behöver vi turister, men inte till 
vilket pris som helst! Ett gott råd - stanna 
hemma - eller köp en parlör. Lär finnas 
även skånska sådana, vi är nämligen stolta 
över vår dialekt. 

Varför ska vi ändra vårt språk när ni inte 
gör det? undrade "Skånegräbban Ulla 
Olsson" den 27juni: 

Ja, ni uppsvenskar är nog nollor, om ni inte 
förstår vårt språk men vi skall förstå ert. Vi 
skall inte alls ändra vårt tungomål, ni 
ändrar inte ert om vi turistar "uppåt lan- 
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det". Nä, vi värnar om vårt kulturarv och 
förstår ni inte det, så får ni stanna hemma. 

Sven Truisson (29 juni) talade för att den 

regionala identiteten borde "stärkas eller 

fördjupas" och föreslog att man skulle ge 

kurser i sydsvenskt mål i skolorna 

Kurser i sydsvenskt mål borde vara ett 
måste i grundskolor och gymnasier. 
Sydsvenskt språk och sydsvensk historia 
har alltför länge förvisats till en svensk 
skräpkammare. 1 Sverige har en etnisk 
majoritet svenskar låtsats som om det inte 
fanns etniska minoriteter såsom samer och 
sydsvenskar. En expanderande ekonomi i 
Sydsverige ger oss sydsvenskar ekonomis-
ka resurser att hävda våra regionala intres-
sen. Samernas regionala Nordkalottsam-
arbete över nationsgränserna är en bra före-
bild. Makt blir i framtiden centralmakt i 
Stockholm och regionmakt i en fem—sex 
regioner. 

Det var inte alla som nöjde sig med tan-
ken på en skånsk region inom Sverige: 

Nu har det visserligen gått över trehundra 
år sen Skåne blev svenskt, men misstron 
mot överheten i Stockholm lever kvar. När 
nu 08:orna kommer ner här och spelar her-
rar och är snorkiga blir de förstås betrakta-
de som representanter för makten, och det 
väcker naturligtvis ont blod hos urbefolk-
ningen. 

Det ligger ju i tiden att mindre länder 
och provinser blir självständiga. Här i 
Skåne finns ju organisationer som arbetar 
för att Skåne skall bli fritt och få självbe-
stämmande. Vår skånska flagga vajar ju 
redan på åtskilliga hus och gårdar. 

Kanske den dagen inte är så långt avläg-
sen då 08:orna inte längre kommer hit som 
representanter för överheten utan som vilka 
turister som helst. 

KJELL HANSSON (29juni)  

Temat att stockholmarna representerar 

överheten och beter sig henefolksaktigt 

mot skåningarna varierades på olika sätt. 

Den delen av debatten tog ordentlig fart 

när en insändare hade föreslagit bojkott 

av Skåne (27 juni) "för all framtid": 

Bojkotta Skåne 
Till samtliga 08:or. 
Bojkotta Skåne för all framtid. Är det så att 
de som skriver detta hatar oss så mycket så 
skall vi inte handla och äta och inte heller 
ta in på deras hotell eller köpa skånsk mat. 
Och varför inte stoppa alla skåningar när 
de kommer till Stockholm på semester? 
Skicka hem dem direkt. 

Var det inte så här det började i forna 
Jugoslavien kanske? 
Tänk om innan det är för sent. 

EN 08:A 

Varningen på slutet ledde knappast till 

någon moderation i diskussionen. "Enn-

son" gick till nytt angrepp den 29juni: 

Utan skånsk mat svalt 08-or ihjäl 
Den insändarstorm som framkallades av en 
08:as otroliga insändare i denna tidning 
förra lördagen har tydligen gått signaturen 
"En 084" så i magen att vederbörande 
föreslår alla 08:or att begå självmord. Ty 
detta måste vara innebörden av orden "inte 
köpa skånsk mat"! Utan mat från Skåne 
skulle 08:orna svälta ihjäl på kort tid och 
det tycker vi, som sysslar med grisar innan 
de blivit fläskkarré, skulle vara tråkigt. 

Dessutom skulle det få oöverskådliga 
följder inom alla områden - kan ni t ex 
tänka er en kväll med svensk TV utan 
minst en intervju med någon självbelåten 
besserwisser från Stockholm i Aktuellt 
eller Rapport, som bekant huvudsakligen 
lokala nyhetsprogram för 08-området 

Dessutom gör signaturen jämförelser 
med förhållandet i Jugoslavien, vilket 
naturligtvis är helt befängt. Ännu har det 
inte gått så långt att 08:orna kommer hit för 

8 	.Sp& ,d 4196 



att skjuta våra barn och bränna våra byar - 
och det har dom säkert inga som helst pla-
ner på att göra. Det är illa nog som det nu 
är, att vi sommartid måste stå ut med 
"ockupanternas" snorkiga men i alla fall 
fredliga beteende. 

ENNSON 

1 den del av debatten som inte handlade 

om dialekten eller maten gick anklagel-
serna mot "08-orna" oftast ut på att dessa 

uppträder hänsynslöst mot de bofasta i 

butikerna och i trafiken under sommar-
månaderna. Detta tema varierades i flera 

insändare. Ett exempel (27 juni): 

Sommargäster är inte trevliga 
Jag vill gärna ge en stor eloge till 
"Pantern", "Värdfolket" och "Stolt skå-
ning" för er modighet att stå upp emot 
dessa otrevliga sommargäster. Jag kan bara 
säga att jag håller fullständigt med er. 

Kommer man in i en affär, som för det 
mesta är full av sommargäster som skriker 
och gapar, så får man nästan hjärtsvikt. Det 
är inte konstigt att sommargästerna kallas 
för måsar i folkmun här nere. 

Denna folkgrupp ska fram överallt, ska 
stå först i kassorna, och kan de så trängs de 
med armbågarna vid hyllorna. Jag ställer 
mig följande fråga: Varför kan inte som-
margäster uppföra sig som vanligt folk? 
Lämnar de sitt förstånd hemma över som-
maren? 

Likadant gäller det när man kör bil. 
Kommer man på en liten väg, där det knap-
past går att mötas, så nog ska de fram. Vi 
på landet ska enligt dem bara tiga still och 
släppa fram dessa oförskämda människor 
och deras stora, vräkiga bilar, som de 
ibland inte kan klara av att köra, men som 
de måste ha för att visa sin pondus ute på 
landsbygden. 
Jag är urskånsk och jag är stolt över vårt 
förflutna och vår dialekt. Ska vi skåningar 
tåla att 08:orna kommer hit och bestämmer 
över oss? Jag ärjäkligt trött på att sommar- 

gästerna kommer hit och klagar på allting. 
Om ni inte tycker er trivas här, så åk för all 
del hem igen. Vi kommer inte att sakna er. 

"UPPRÖRD URSKÅNING" 

Skåningen Georg Nilsson försökte anslå 

en mildare ton, bland annat genom att 
peka på vad "stockholmarna" betyder för 

vården av de gamla husen på Österlen 

(27 juni): 

Ja, jag skäms över alla föraktfulla och ove-
derha•ftiga insändare om O:or och 08:or. Låt 
vara att "Upprörd 0" uppträdde och 
uttryckte sig olämpligt, men det finns för 
den saken[sl skull ingen anledning att 
bemöta honomlhenne och andra "opplän-
ningar" med hatiska insändare. 

[...  
Vi skåningar talar ofta om stockholmare 

(med betoning på holm), som dyrt köper 
upp våra hus i utpräglade turistorter. Låt 
dem och även andra svenskar och utlän-
ningar göra det. De rustar upp och sköter 
husen i regel bra. Men, visa dem och även 
andra turister vänlighet. De är våra gäster 
och bör mötas av gästfrihet. 

Vi svenskar är alla olika. Det är väl 
skönt

'
att det är så. K.G. Ossiannilsson 

skrev en gång "väl gläds jag att vara 
svensk ibland, men jag yvs över att vara 
skåning""Låt oss, åtminstone inte för gott, 
behöva byta ut ordet yvs mot skäms. 

GEORG NILSSON 

Temat att "08-oma" rustar upp husen på 

Österlen togs upp på ett betydligt aggres-

sivare sätt två dagar senare (29 juni): 

Österleningar förmögna på 08:or 
Jag skäms verkligen över österleningarnas 
beteende mot 08:orna. Hur skulle Österlen 
sett ut om inte folk norr om Skånegränsen 
kommit hit och köpt era förfallna hus och 
gårdar och rustat upp dem, ja, på många 
ställen som kåkstäderna i Sydafrika. 

Det är inte ni österleningar som har gjort 
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Österlen till vad det är i dag, det är de norr 
om gränsen. Glöm inte att många av er har 
blivit förmögna på era förfallna kåkar som 
08:or m fl köpt och rustat upp. österlening-
ar ta er samman och välkomna turisterna, 
annars blir Österlen en svart flugskit på 
kartan dit ingen vill komma. 

Samtidigt är det högst beklagligt att YA 
medverkar till denna turistflentlighet med 
att ta in dessa tarvliga insändare mot våra 
turister. Speciellt Ennsons som talar om hat 
mot turisterna norr om Skånegränsen. Är 
det konstigt att det är rasism i Sverige? 
Som väl är är det ytterst få som har denna 
inställning och dessa har förmodligen 
aldrig varit norr om Skånegränsen. Vi 
måste vara rädda om varandra så inte 
Sverige blir ett nytt Jugoslavien. 

ARNE 

Redaktionschefen Jan Thorsson tyckte 
nu uppenbarligen att debatten hade gått 
för långt och lät den avslutas med ett 
inlägg från signaturen "Berit" (29 juni): 

Reta er inte på varandra 
Detta är otroligt! Vi svenskar bråkar om 
språket, dialekter, inom vårt avlånga land. 
Jag är "fyd" i Yysta' och då pratar jag som 
man gör här, men visst kan man prata med 
rätta bokstäver också, men ett och annat 
ord slinker med och låter kanske konstigt 
för en icke infödd. 

Tycker det låter kul med olika dialekter. 
Ta en Kal o Ada-vits, vad är den utan 
Göteborgsdialekt? Inget vidare. 

Lena Nyman och Lars Brunnberg på tea-
ter, jätteroligt och icke minst Sven 
Melander med sin härliga breda skånska 
dialekt. 

Så snälla, reta er inte, livet är så kort, så 
njut i stället och acceptera att detta är en bit 
av vår kultur och den skall vi värna om! 

Trevlig sommar allesammans! 
BERIT 

Ordkriget mellan 08-or och österleningar 
rundades av med ett reportage på Ystad- 

sidan samma dag. En Ystadbo uttryckte 
där vad många ansåg: 

Karin Jönsson, Ystad, . . .1 har svårt att för-
stå diskussionen om 08-or. 

- Jag läser YA dagligen och har med 
stort intresse följt debatten. Det är ofattbart 
att det ligger allvar bakom insändarna. Ett 
tag trodde jag att det var redaktören som 
satt och skrev ihop dem, berättar hon. 

Journalisten bemötte omedelbart miss-
tankarna: "Det är inte redaktören som 
skrivit insändarna kan undertecknad 
garantera. De är helt autentiska, skrivna 
av helt autentiska österleningar och 
huvudstadsbor." 

Följande dag, 30 juni, sammanfattade 
redaktionschefen erfarenheterna av de-
batten på ledarsidan. Hans artikel handla-
de mest om motsättningen mellan det 
urbana och det rurala och om den främ-
lingsrädsla som onekligen finns i sydös-
tra Skåne. Men det stod också några ord 
om de språkliga motsättningarna: 

Länge ansågs den dialekt som talades av 
eliten i Stockholm som 'rikssvenska', 
framför allt i radion, andra dialekter håna-
des eller sågs möjligen som pittoreska 
inslag för semestrande stockholmare. 
Stockholmsflxeringen har skapat och ska-
par motsättningar. 

Thorssons sympatier låg närmast på 
österleningarnas sida. 1 vad som möjli-
gen var eftertankens kranka blekhet 
filosoferade han dock till slut något över 
det lämpliga i att ha släppt fram alla rös-
ter i debatten: 

Är det fel att låta främlingsrädslan sticka 
upp sitt fula tryne? Jag tror inte det. En 
synlig fiende är lättare att bekämpa. Att 
lägga locket på kan på sikt få allvarliga 
konsekvenser. Trots allt lever vi i en gam- 
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rna! demokrati där debatten skall vara 
levande och livlig. Det är också ett sätt att 
bekämpa bland annat främlingsrädsla. Vi 
vill självklart att sydöstra Skåne skall vara 
ett öppet landskap - i alla avseenden. Våra 
gäster skall självklart känna sig välkomna. 
De kan också känna sig helt trygga. Den 
känslan kan man inte alltid ha på tunnelba-
nan i Stockholm en lördagskväll. 

Eftertankar 
Att debatten om den skånska dialekten 
fick ett så våldsamt förlopp hänger bland 
annat ihop med att många skåningar upp-
lever att de är utsatta för ett kolonialt för-
tryck från "Stockholm". När "Upprörd 
0" talade om "det skånska språket" som 
"mycket besvärligt att förstå för en 
ovan", som rosslingar och som "en lång 
harang av obegripliga ljud" och om att 
"rensa ut de värsta 'skånskheterna' ur 
språket", demonstrerade han en förakt-
full attityd som sårar och retar skåningar-
na. 

Etableringen av ett allmängiltigt talat 
och skrivet nksspråk beskrivs ofta i svala 
termer som en rationell lösning på ett 
tekniskt kommunikationsproblem: Vi 
måste kunna förstå varandra över hela 
landet. Men med vilken rätt kräver stock-
holmarna att vi ska anpassa oss till dem? 
frågar skåningarna - retoriskt, eftersom 
de vet att svaret är: Med ockupantemas 
rätt. 

Är då den skånska som talas bakom 
köttdiskarna i sydöstra Skåne verkligen 
obegriplig för en utomstående? Ja, det 
kan faktiskt vara svårt för till exempel 
nyinflyttade uppsvenska pensionärer att 
förstå vad torghandlare eller hantverkare 
säger, även om de flesta skåningar anpas-
sar sitt språkbruk till riksspråkliga nor-
mer i samtal med icke-skåningar. 

Uppsvenskar som arbetar och bor i 
Skåne upplever knappast några stöne 
språksvårigheter i sina dagliga liv. De 
talar inte skånska, men de förstår även de 
lokala varianterna. Detta senare är minh-
mikravet för att de ska bli socialt accep-
terade i det lokala livet. 

1 de områden av Sverige där vi har gli-
dande övergångar mellan dialekt och 
regionalt riksspråk finns det ett samband 
mellan så kallade grova dialektdrag och 
lägre social status, mätt till exempel i 
familjebakgrund, utbildning, yrke och 
inkomst. Sydöstra Skåne är ett sådant 
område och där är dialektbruket både 
geografiskt och socialt skiktat. De mest 
genuina och lokala varianterna av skån-
skan talas främst av lågutbildade grup-
per. Detta vet alla, även om inte alla 
erkänner det. Alla vet också att det finns 
en variant av skånskan som inte bara för-
stås och accepteras utan också har hög 
prestige i hela Sverige: ädelskånskan, 
som talas av bland annat skånskfödda 
akademiker i Lund (Hultman 1993). Att 
pekas ut som en som inte kan tala begrip-
lig skånska är därför att kopplas ihop 
med grupper som har låg social prestige. 

Debatten visade också hur starkt sam-
bandet är mellan språk och identitet. 
Ordet grishals kom att kopplas ihop med 
den skånska identiteten, och därefter var 
all seriös diskussion nästan omöjlig. De 
flesta uppsvenskar som har mött ordet 
grishals för första gången har nog hajat 
till lite inför konkretionen i det, ungefär 
som om det skulle ha stått död ko på en 
matsedel. Men den som kallar uttrycket 
grishals "ociviliserat" har inte reflekterat 
mycket över sambanden mellan ord och 
sak i ett språk -. liksom inte heller den 
som beskyller fläskkarrén för att "dölja 
sanningen". 

Det var säkert lyckligt att debatten om 
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skånskan och 08-orna avslutades i tid. 
Styrkan i aggressionerna från bägge 
sidor förskräckte nog många som hade 
trott att sådant inte kunde hända i vår 
fredliga landsdel. 

Referenser 
Hultman, Tor G (1993): "När får man tala 

dialekt egentligen? Om dialekt och regio-
nalt riksspråk i ett sydsvenskt perspektiv". 
Blomqvist, Jerker, & Teleman, Ulf (red.), 
Språk i världen. Lund University Press. 

Ystads Allehanda (1994): Insändare och 
artiklar 18-30 juni. 

Uppsatsen Grishalsdebatten - en språkstrid på Österlen är hämtad ur boken 
Språket lever! Festskrft till Margareta Westman, som innehåller 45 uppsatser 
till och som kom ut i våras och såldes slut. Nu finns den igen, utgiven i nämn-
dens skriftserie och på Norstedts förlag. Boken kan köpas i bokhandeln eller 
direkt från nämnden för 250 kronor + porto. 

Svenska 
datatermgruppen 
Svenska datatermgruppen är en brett 
sammansatt grupp med företrädare för 
bl.a. språkvården, dagspressen, eterme-
dier, högskolor, branschpressen och före-
tag inom databranschen. Som samordna-
re fungerar Svenska språknämnden och 
Tekniska nomenklaturcentralen (TNC). 

Datatermgruppen ger rekommendatio-
ner om aktuella datatermer. Ambitionen 
är inte att utarbeta någon fullständig ter-
minologi utan att ta upp ett urval av ter-
mer där man kan behöva hjälp. 

Rekommendationerna presenteras på 
gruppens hemsida på Internet och uppda-
teras fortlöpande. 

Den som inte har tillgång till Internet 
kan via brev eller fax få en utskrift från 
Språknämnden. Det kostar 25 kronor per 
gång. Sätt in pengarna på vårt postgiro-
konto 19 74 75-7 med önskemål och 
adressat angivna på talongen. Vi kan 
tyvärr inte fakturera så små belopp. 

Webbadressen är: 
http://www.nada.kth.se/dataterm!  
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SVENSKAN 
1 TUSEN ÅR 
GLIMTAR UR SVENSKA 

SPRÅKETS UTVECKLING 

Red. Lena Moberg och Margareta 
Westman 

1 den här boken, nyss utkommen på 
Norstedts förlag, presenteras svenska 
språkets historia på ett annorlunda sätt - 
inte översiktligt och i stora svep, utan 
glimtvis och med nedslag i texter från 
olika skeden i svenskans historia. Här 
belyses hur det svenska språket har 

utvecklats i samhället, hur det under 
tusen år har slipats, tänjts och vidgats för 
att kunna fungera på nya områden och i 
flera syften. Den utvecklingen har ofta 
skett under inverkan från andra kulturer 
och andra språk. Under århundradenas 
lopp har också vanliga människors till-
gång till skriftspråket förändrats, och den 
processen har i sin tur haft återverkning-
ar på språket. Författarna till de samman-
lagt elva avsnitten är alla verksamma 
inom svensk språkforskning, och var och 
en presenterar här något intressant från 
det egna forskningsområdet. 

Boken kan köpas i bokhandeln eller 
beställas från Svenska språknämnden, 
pris 250 kronor + porto. 

Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknänmdens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 
av svenska språket. 

Sedan förra numret av tidskriften har det kommit in ytterligare bidrag till fonden. 
Vi tackar Mona Folkmar, Enskede och Erik Jonsson som båda har skänkt bidrag. 

Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 
bidrag till fonden. 

Bankgiro 5839-6235 
Postgiro 8 65 02-2 
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Klarspråksgruppen 
För tre år sedan utsåg regeringen en 
arbetsgrupp som skulle främja språk-
vårdsarbete hos myndigheterna. Grup-
pen, som kallar sig Klarspråksgruppen, 
verkar på olika sätt för att stödja myndig-
heterna i arbetet med att förbättra texter 
och skrivvanor. 

Klarspråksgruppen ger ut ett informa-
tionsblad, Klarspråksbulletinen, som 
kan rekvireras gratis och kommer ut fyra 
gånger om åreL 

En rad seminarier och konferenser har 
anordnats för bland andra språkvårdsan-
svariga och chefer på myndigheterna. 
Följande teman har varit uppe: 

Vad innebär språkvård? 
Retorik och konsten att nå fram till sin 
publik 
Från EG-direktiv till klara föreskrifter 
Hur man skriver beslut och författ-
ningar 
Det svenska språkvårdsarbetet (för 
svenska översättare och juristlingvister 
i EU) 
Vad tycker journalisterna om myndig-
heternas språk? 
Så här har vi gjort på vår myndighet! 

Genom ett par enkäter har klarspråks-
gruppen kartlagt vilka språkvårdsinsatser 
som gjorts och görs på olika myndighe-
ter. Dessutom har den tagit reda på vilka 
utbildade språkkonsulter som gärna åtar 
sig att arbeta med myndigheternas språk. 

En viktig del i gruppens verksamhet 
har varit att stimulera och inspirera myn- 

digheter att sätta i gång med språkarbete. 
Den har också förmedlat kontakter mel-
lan språkkonsulter och myndigheter och 
mellan språkvårdsansvariga på skilda 
myndigheter. 

En hel del språkvårdsprojekt har kom-
mit i gång på myndigheterna under de 
senaste par åren. Och flera planeras. 

Medlemmar i Klarspråksgruppen 
Ordförande: 
Bengt-Åke Nilsson, rättschef i Statsråds-
beredningen 

Ledamöter: 
Hans Aabye-Nielsen, departementssekre-
terare, Finansdepartementet, 
Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert, 
kansliråd, Justitiedepartementet, 
Rune Lavin, justitieombudsman, Riks-
dagens ombudsmän, 
Göran Regner, justitieråd, Högsta dom-
stolen, 
Margareta Westman, professor, Svenska 
språknämnden, 
Louise Viotti, informationschef, Läns-
styrelsen i Stockholms län 

Sekreterare: 
Titti Emtefall, fil.kand. 

Adress: Klarspråksgruppen, 
Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm 
Telefon: 08-405 46 84 (sekreteraren) 
Hemsida på Internet: 
http://www.sb.gov.se/info_rosenbad/  
departementlklarspraklsprakvard.html 
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Nya böcker 
Det har glädjande nog kommit ut en hel del nya språkböcker. 
Det kan tyckas att flera böcker om språk skulle konkurrera 
ut varandra. Men vi behöver böcker med olika infallsvinklar 
och inriktningar som kan stimulera intresset för språk i all-
mänhet och för svenska språket i synnerhet. 

Här nedan recenserar Ulla Clausén antologin Stilstudier 
med 011e Josephson som redaktör. Boken innehåller åtta stil-
analyser av litterära texter. Det spännande är att det är språk-
vetare som har utfört språkliga analyser med olika metoder. 

Birgitta Lindgren anmäler Svenska språket under sjuhun-
dra år av Gertrud Pettersson. Det är en ny språkhistoria över 
svenskans utveckling. Dessutom diskuteras i boken olika 
språkhistoriska metoder och synsätt. 

Ola Karlsson skriver om Dösnack och Kaliprat av Lars 
Melin och Martin Melin. Boken handlar om samtalet som 
språkfenomen, hur det kan se ut och vad vi använder det till, 
som att imponera, vara rolig eller säga saker lite fint. 

Margareta Westman anmäler Strövtåg i språket av 
Catharina Grunbaum. Det är ett urval av språkkrönikor som 
publicerats i Dagens Nyheter sedan 1989. Vissa av texterna 
är rätt handfasta språkfrågesvar, andra är mer essäistiska. 

Ulla 	 Språkvetare och litterär stilistik 
Clausén 

Språkvetare av idag ägnar oftast sina 
språkanalyser åt bruksprosa, t.ex. tid-
ningstexter och lärobokstexter och inte 
så gärna åt litterära texter, som främst är 
litteraturvetarnas revir. Men varför skulle 
inte den nyare språkvetenskapen kunna 
bidra med något nytt och värdefullt för 
den litterära stilistiken? Samlingsvoly-
men Stilstudier ger prov på vad språkve-
tare kan tillföra den litterära analysen. 1 
åtta nyskrivna uppsatser har nio språkve- 

tare med utgångspunkt i sina speciella 
intresseområden inom språkvetenskapen 
behandlat svenskt litteraturspråk, både 
prosa och lyrik. 

Berättarperspektiv 
Staffan Hellberg diskuterar berättarper-
spektivet, en central fråga i modern sti-
listisk analys. 1 uppsatsen "Berättar-
perspektivet i vanliga romaner" tar han 
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som exempel Jan Guillous kriminalro-
man Den hedervärde mördaren från 
1990. Hellberg visar hur Guillou låter 
läsaren uppleva händelser dels ur en 
romanfigurs perspektiv, dels ur berätta-
rens perspektiv, men också ur ett blandat 
perspektiv, med både romanfigurens och 
berättarens perspektiv. Hellberg visar att 
författaren signalerar romanfigurens per-
spektiv bl.a. genom att använda bestämd 
form av en företeelse som läsaren ännu 
inte kommit i kontakt med och personli-
ga pronomen utan någon presentation av 
de omtalade personerna. Även tempus 
för angivande av händelser som ligger 
före berättelsens tid, alltså pluskvamper-
fektum, markerar romanfigurens per-
spektiv. Frågor och utrop brukar också 
vara tecken på en romanfigurs perspek-
tiv, likaså ett språkbruk som avviker från 
författarens normala. Ett viktigt avsnitt i 
Hellbergs artikel handlar om värderingar. 
Av Hellbergs analys framgår tydligt hur 
värderingar uttrycks än av författaren 
och än av någon romanfigur. Ibland kan 
det vara svårt att avgöra vems värdering-
ar det är fråga om. Men genom bestäm-
mandet av berättarperspektivet enligt 
Hellbergs modell går det oftast att avgöra 
i vems mun vissa värderingar läggs. 

Om dialogformier 
Datalingvistiken kan ge uppgifter om 
frekvensförhållanden i stora samlingar av 
texter. När språkvetaren Martin Geller-
stam i uppsatsen "Anföringens estetik" 
jämför dialogen i översättningar med 
dialogmönstret i svenska originalroma-
ner kan han göra sina beräkningar i ett 
romanmaterial på ca 4 miljoner löpande 
ord hämtade från översättningar och 
svenska originalromaner. Gellerstam har 
funnit att anföringstypen "Nej ", sade 
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hon lugnt är mycket vanligare i översätt-
ningar än i svenska originalromaner. 
Hans hypotes är att denna anföringstyp 
undviks av goda svenska författare där-
för att den i svenskan kopplas ihop med 
andra klassens litteratur, t.ex. detektivro-
maner, som är vanliga i det översatta 
materialet. 1 engelskan är denna anfö-
ringstyp däremot allmänt förekommande, 
både i nobelpristagares verk och i kiosk-
litteratur. 

Sara Lidmans modersmål 
Gun Widmarks uppsats "Att manipulera 
koden" tar upp Sara Lidmans språkbruk i 
de två romanerna Tjärdalen från 1953 
och Nabots sten från 1981. Lidman har 
egentligen växt upp med två sorters 
modersmål, påpekar Widmark, dels dia-
lekten, dels en ålderdomlig religiöst fär-
gad svenska. Widmark visar hur somliga 
romanpersoner växlar mellan bägge 
dessa koder, medan andra enbart håller 
sig till dialekten, eventuellt under påver-
kan från den moderna rikssvenskan. Gun 
Widmark kommer fram till att Sara 
Lidman efter hand förändrat sitt bruk av 
dialekten. Den första romanen Tjärdalen 
har gott om dialektinslag medan den 
senare romanen Nabots sten är mindre 
dialektal. De dialektinslag som förekom-
mer här används nu inte så mycket för att 
karakterisera olika personer som för att 
ge krydda åt framställningen. 

Under ytan 
När litteraturvetare analyserar texter får 
de inte stanna vid det som är utskrivet, 
ytan i texten. De måste också gå in under 
ytan och tolka in olika sammanhang. Två 
av språkvetama är speciellt intresserade 
av tolkningsfrågor. Peter Cassirer analy- 



serar i sin uppsats "Stilen är budskapet 
eller Den medskyldige läsaren" Hjalmar 
Söderbergs novell "Pälsen" från 1897. 
Cassirer prövar tre olika analysmodeller, 
vilka alla kombineras med tolkning. 
Hans tes är att det är stilen och inte det 
tämligen banala innehållet som gör 
"Pälsen" till en pärla i svensk litteratur. 
Det mest konstnärliga greppet i novellen 
är enligt Cassirer att läsaren vet mer och 
förstår mer än den person från vilkens 
synvinkel historien berättas, romanfigu-
ren Henck, den bedragne äkta mannen. 
Berättaren solidariserar sig med Henck. 
Detta kallas i stilforskningen för empati. 

Berättarens sympatier för Henck smittar 
av sig på läsaren. Cassirer menar att detta 
kan förklara varför "Pälsen" blivit en 
svensk klassiker. Läsaren blir "medskyl-
dig". 

Textlingvistiska metoder 
Barbro Söderberg har i uppsatsen 
"Mellan raderna och orden" gett sig i 
kast med de tolv första raderna i Eyvind 
Johnsons roman Hans nådes tid från 
1960. 1 vad hon kallar ett läsexperiment 
har hon närmat sig texten mycket lång-
samt för att därefter analysera processen 
och metoden. 1 sin analys använder hon 
sig av beskrivningsmöjligheter som ut-
vecklats inom textlingvistiken. 

Textlingvistikens metoder utnyttjas 
också av Ann-Charlotte Lindeberg och 
Rune Skogberg i uppsatsen "Textling-
vistik och litterära effekter". 1 sin analys 
fördjupar de förståelsen av Solveig von 
Schoultz novell "Jungfruslända" från 
1973 genom att bl.a. lyfta fram viktiga 
referenskedjor, dvs, ord som bildar 
semantiska kopplingar, och undersöka 
hur viktiga element framhävs och vilken 
funktion meningsinledande konjunktio- 

ner har. Även denna uppsats ger viktiga 
upplysningar om berättarperspektivet. 
När berättelsen glider över till huvudper-
sonens synvinkel får texten en talspråklig 
prägel. Och det är bl.a. anhopningen av 
konjunktioner, främst och och men, som 
bidrar till detta. 

Birger Liljestrand i sin tur visar hur 
textlingvistiska metoder kan tillämpas på 
lyrik. 1 "Stil, teknik - vingar att flyga 
med" gör han en analys av språket och 
strukturen i Elmer Diktonius dikt "Men" 
från 1924. De många infinitiverna, de 
långa nybildningarna och bildspråket har 
tidigare observerats av litteraturvetaren 
Staffan Björck. Liljestrand går vidare 
och gör en granskning av diktens vers-
och språkmönster. Han undersöker också 
diktens struktur, dvs, det semantiska nät-
verk som skapas av relationerna mellan 
olika ord. 

Rytm i fri vers 
Att beskriva rytmen är Tomas Riads 
syfte i uppsatsen "Betoning och rytm i fri 
vers". Han gör en rytmisk analys av 
Ernst Brunners dikt "Konstpaus" i sam-
lingen Söderväggar från 1980 och pre-
senterar en modell för studiet av rytmen i 
fri vers i svenskan. Han kommer fram till 
att den fria versen inte är helt fri. Den har 
vissa normer, en "rytmisk grammatik". 

* 

Språkvårdssamfundet är att gratulera till 
ännu ett intressant nummer i sin skriftse-
rie. Stilstudier är som helhet en viktig 
bok med ett nytt grepp på den litterära 
analysen. Boken presenterar olika meto-
der inom språkvetenskapen samtidigt 
som den ger en god inblick i vad stil-
forskningen sysslar med i dag. Språk-
vetarna bidrar också i flera fall med ny 
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kunskap om de litterära verken. Språk-
vårds alla läsare rekommenderas att skaf-
fa boken och läsa den. 

Stilstudier. 
Språkvetare skriver litterär stilistik. 
Red. 011e Josephson. Ord och stil, 
Språkvårdssamfundets skrifter 27, 
Uppsala 1996. 188 s. 

Birgitta 	 En ny språkhistoria 
Lindgren 

Svenska språket under sjuhundra år är 
titeln på en ny bok, skriven av Gertrud 
Pettrersson. Det är inte ofta det kommer 
ut en svensk språkhistoria. Under perio-
den 1941— 1956 utgav Elias Wessén sin 
trilogi Svensk språkhistoria 1—III, ett verk 
som länge varit läroboken framför andra 
för den som studerar änmet på akade-
misk nivå. Gösta Bergman gav 1968 ut 
sin Kortfattad svensk språkhistoria, en 
populärt hållen framställning illustrerad 
med texter från olika epoker. (Det verket 
är märkligt nog inte omnämnt i Gertrud 
Petterssons bok.) Lite senare, 1971, 
utkom Bengt Pamps Svensk språk- och 
stilhistoria, numera utgången. 

Men nu är det alltså äntligen dags för 
en ny svensk språkhistoria. Kanske är det 
det nyväckta allmänna intresset för histo-
ria som medverkat till detta. Hur som 
helst så verkar det finnas ett behov av ett 
nytt akademiskt läromedel i språkhisto-
ria. Författaren konstaterar att dagens 
studenter kommer till studierna i svenska 
sämre rustade än tidigare, då man hade 
med sig kunskaper om fornisländska, vil-
ket naturligtvis underlättade studiet av 
fornsvenska. Dessutom har det, som för- 

fattaren påpekar, gjorts nya rön under 
senare år på det språkhistoriska forsk-
ningsområdet, något som naturligtvis bör 
återspeglas i studielitteraturen. 

Detta är bakgrunden till denna nya 
lärobok. Den är skriven av en person 
som i egenskap av lektor vid institutio-
nen för nordiska språk vid Lunds univer-
sitet har mångårig erfarenhet av under-
visning i språkhistoria. 1 förordet nämns 
även en vidare målgrupp, "de som för sitt 
nöjes skull vill få reda på hur svenska 
språket har sett ut under gångna tider". 
Men därtill är boken nog alltför teoretiskt 
inriktad och den kräver en hel del språk-
kunskaper. Som populärvetenskaplig 
framställning kan den inte tävla med 
Bergmans bok. 

Språkhistoriens historia 
Men för sitt huvudsyfte verkar den 
utmärkt, och den innehåller en hel del 
material som tidigare verk saknar. Även 
om den otåligt lagde först kan tycka att 
det dröjer innan författaren kommer till 
skott och verkligen börjar presentera det 
svenska språkets historia - det sker fak- 
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tiskt inte förrän en bit in i kapitel 5 

(d.v.s. sedan man passerat 1/3 av boken) 
- så kommer läsaren säkert under läs-
ningens gång att inse att det är värt detta 
dröjsmål. Här får man nämligen en 
utmärkt översikt över språkhistoriens 
egen historia, och hur den språkhistoris-
ka forskningen förändrats med olika 
språkvetenskapliga riktningar. Vi förs 
tillbaka till Första Moseboks berättelse 
om Babels torn och kan se vilken roll 
denna föreställning om språkens upphov 
spelat under lång tid. På den bygger bl.a. 
Olof Rudbecks storvulna idéer om sven-
skan som direkt arvtagare till hebreiskan 
som urspråk. Vi får vidare en genom-
gång av vad språklig förändring är och 
en påminnelse om att vi lever mitt i 
språkhistorien. Och givetvis måste sven-
skans släktskap med andra språk klaras 
av (och teorier om denna släktskap) och 
vad som skedde med språket innan det 
blev svenska, alltså i urnordiskan. Det 
finns också avsnitt om utvecklingen av 
skriftsystem och uppkomsten av olika 
skrivmaterial (sten, pergament, papper) 
och tekniker (handskrift, tryckkonsten), 
liksom om studiet och utgivningen av 
handskrifter och äldre tryckta texter. 

Dialekter och namn 
1 slutet av boken finns ett kapitel om dia-
lekterna och språkhistorien, som bl.a. 
innehåller en överskådlig tabell över 
novationer i uttalet och hur dialekterna 
skiljer sig härvidlag från varandra och 
från riksspråket. Men det finns en inte 
oväsentlig miss i tabellen: för götamål 
anges r-allofonen som främre, men det 
karaktäristiska för götamål är ju (och det 
sägs också i texten längre fram i boken) 
att de har både främre och bakre r-ljud. 
Efter dialektavsnittet följer ett kapitel om 

ortnamn och personnamn. Behovet av 
namnvård tas upp och det redogörs för 
ansvariga instanser. 

Däremot behandlas inte behovet av 
allmän språkvård och den svenska språk-
vårdens historia på motsvarande sätt. Det 
hade varit spännande att här få en pre-
sentation av detta område och få det 
insatt i sitt språkvetenskapliga samman-
hang. 

Sista kapitlet ägnas åt de handböcker 
och ordböcker som brukar anlitas i arbe-
tet med äldre texter. 

Den egentliga språkhistorien 
Men det är i de två mittenkapitlen som 
det svenska språkets historia presenteras 
på olika nivåer: ordförråd, ljudstruktur 
och ortografi, ordböjning, syntax. 
Presentationen är disponerad så, att först 
beskrivs den klassiska fornsvenskan. 
Sedan följer bokens mest omfångsrika 
kapitel som behandlar de förändringar 
som svenskan gått igenom fram till våra 
dagar. Författaren går här igenom olika 
språkdrag på olika nivåer. På ordnivån 
får man se hur ordförrådet påverkats ut-
ifrån genom lån från tyska, latin, franska 
och tyska. På ljudnivån får vi bl.a. följa 
försvinnandet av kortstavighet och upp-
komsten av det svenska u-ljudet (t.ex. i 
hus). På gramniatiknivån får vi bl.a. följa 
fyrkasussystemets försvinnande och upp-
komsten av supinumformen. Den här dis-
positionen ger naturligtvis läsaren en 
bättre överblick över förändringen av 
varje företeelse än vad en mer traditio-
nell disposition gör, där varje språkskede 
presenteras för sig. Å andra sidan ger en 
sådan perioduppställd genomgång en 
bättre överblick över vad som karaktäri-
serar svenskan under en viss period. 

Det är alltså det språkskede som kallas 
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"klassisk fornsvenska" som bildar ut-
gångspunkt i beskrivningen av svenskans 
utveckling. Den brukar tidfästas till ca 
1225—ca 1375. Därav titelns 700 år. Man 
räknar med en tidigare period i vårt 
språks historia, nämligen den "runsven-
ska" (ca 800—ca 1225). Hade den valts 
till utgångspunkt kunde titeln ha blivit 
"Svenskan under 1000 år", men det är 
karaktäristiskt för författarens samvets-
grannhet att hon menar att den kortfatta-
de beskrivning hon ger av denna tidigare 
period inte kan motivera en sådan titel. 

Boken är rikligt försedd med goda 
översikter i form av tabeller och littera-
turhänvisningar. Författaren har också 
deklarerat sin ambition att få med senaste 
forskningsrön, men någon gång saknar 
man just detta. Det gäller t.ex. i fråga om 
det medeltida inflytandet från lågtyskan 
och engelskans inflytande på dagens 
svenska. 1 det senare fallet finns inga  

hänvisningar till forskare som Judith 
Chrystal och Magnus Ljung. Och i sam-
band med avsnittet om ordfönådet kunde 
Lånord i svenskan av Lars Edlund och 
Birgitta Hene tagits upp. På syntaxens 
område kunde också ha noterats att ute-
lämnat ha i bisats verkar ha en obruten 
tradition ända från medeltiden. (Se Lena 
Moberg i Studier i svensk språkhistoria 3 
från 1993.) Denna företeelse borde såle-
des inte omtalas som en nyhet i 1600-
talets svenska. 

Sammanfattningsvis kan man dock 
konstatera att det är glädjande att det 
utkommit en språkhistoria som är så 
ambitiöst upplagd. Förutom att den är en 
god lärobok är den också en utmärkt 
uppslagsbok. 

Pettersson, Gertrud: Svenska språket under 
sjuhundra år. En historia om svenskan och 
dess utforskande. Studentlitteratur, Lund 
1996. 251 s. 

Ola 	 Klokt snack om pratet 
Karlsson 

Dösnack och kaliprat är en bok om våra 
samtal: om att småprata, berätta historier 
och debattera, om att ljuga, svära, gräla, 
hälsa och skryta. Men det är inte bara 
samtalet utan också sådant som kropps-
språk och dialekter som avhandlas. 
Språkvetarna Martin Melin och Lars 
Melin, med stor erfarenhet av kallprat 
och dösnack bland yngre respektive 
medelålders, försöker visa vad och hur vi 
gör när vi gör allt detta - och varför, 
"och då måste läsaren komma ihåg att 

författarna är inne på områden som var-
ken de eller någon annan behärskar, men 
som kanske just därför är lockande för 
spekulationer", som de skriver i förordet. 
Och visst finns det nya funderingar och 
några nya och tämligen outforskade 
aspekter på språket, men det mesta har 
förstås behandlats tidigare och betydligt 
utförligare i andra böcker. 

Till dessa nyare ämnen hör hur och 
med vilka medel en rolig historia byggs 
upp - och blir rolig. Ett annat lite udda 
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ämne som utreds är svordomar, om hur 
och till vad de används och hur de beter 
sig grammatiskt. Vi får inblick i att svor-
domarna kan användas både för att beto-
na något, för att nyansera och för att 
fokusera. Och att de uppträder med ett 
överraskande systematiskt mönster. En 
djävligt bra pjäs är något helt annat än 
en bra djävlig pjäs. Svordomama kan 
förresten användas i ordklassanalys, för 
den som inte visste det: substantiv är ord 
som slutar på -djävel, t.ex. båtdjävel, 
medan adjektiv är ord som börjar på 
skit-, t.ex. skitbra. 

Aptitlig framställning 
Dösnack och kaliprat är i bästa mening 
populärvetenskaplig - lättillgänglig men 
vederhäftig - och saknar i stort sett helt 
referenser till vetenskapliga teorier och 
modeller. De språkvetenskapliga termer-
na har bytts ut mot en egenkonstruerad 
men träffande terminologi där det t.ex. 
talas om den heta och den svala familje-
stilen, om fixaren, trendnissen och Oscar 
Wilde-typen, om hökar och mesar, välja-
rättgaranti och DSJA (du ska ju alltid). 

Lars och Martin Melin skriver levan-
de, personligt och bitvis väldigt roligt. 
Ett slags småmysig stämning uppstår vid 
läsningen. Samtidigt känns boken 1 sin 
kåserande stil ibland lite pratig - men 
lägger sig på så sätt i linje med sitt ämne, 
vilket måhända varit avsikten. Kanske 
hade författarna tjänat på att koncentrera 
sig mer på just samtalssituationen och 
slopat kapitlen om dialekter och talet och 
hjärnan. 1 stället kunde det t.ex. sagts 
mer om olika gruppspråk eller gjorts fler 
uppfriskande samtalsanalyser liknande 
den som presenteras från en syjunta. 

Många ämnen hinner avhandlas på 
sidorna och som alla förstår är framställ- 

ningen inte särskilt djuplodande. Men 
trots det lilla formatet lyckas författarna 
ändå förmedla ganska mycket av det som 
sägs i den mer vetenskapliga litteraturen 
- och på ett betydligt mer aptitligt och 
aptitretande sätt! Dessutom har de fått 
med en hel del av de allra senaste forsk-
ningsrönen, vilket är bra. För den som 
vill läsa mer erbjuds för varje kapitel 
också en matnyttig litteraturlista. 

En annan förtjänst är de många välfun-
na exemplen, som mycket bidrar till den 
känsla av igenkännande som drabbar 
läsaren. Ja just sådär är min pappa/sys-
ter/chef/kompis, tänker man titt som tätt. 
Över huvud taget säger boken ofta det 
man på sätt och vis redan visste (om än 
ibland omedvetet), men som man aldrig 
hade kunnat formulera själv. Som att till-
låtna gnabbämnen är pc eller Macintosh 
och AIK eller Djurgården, medan tabu-
belagda ämnen är förmögenhet och reli-
gion. Eller att kvinnor har mycket mer 
flyt i talet än männen, vilkas tal ju ibland 
mest tycks bestå av pauser. 

Även maskinerna pratar 
Författarna visar också på förändringar i 
samtalet. En tendens är att vi i dag tycks 
hälsa och prata mer med expediten i 
kiosken, vilket sannolikt beror på ökad 
jämlikhet. Butiksbiträdet har blivit "en 
medmänniska som vi umgås med en kort 
stund", vilket ju är en trevlig tanke. Fast 
det är inte bara människor som hälsar. 
Allt fler maskiner och automatiska tele-
fonsvarare hälsar på oss och ber oss utfö-
ra olika saker. Dessutom hälsar åtminsto-
ne datorer nu ofta på varandra med s.k. 
hand shaking-signaler och kontrollerar 
att allt står rätt till innan de börjar kom-
municera mer ingående. 

Men också på andra områden sker för- 
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ändringar. Har ni t.ex. tänkt på att en 
vickande hand för 'ungefär', 'sisådär' 
och fyra bockade fingrar för citattecken 
blivit nya handgester i svenskan? 
Författarna påpekar också att vi tycks 
vara mycket mer medvetna om kropps-
språk och olika slags icke-verbala 
uttrycksmedel i dag än för bara ett tiotal 
år sedan. Är det faktum att alla fotbolls-
spelare med självaktning nu för tiden 
håller sig med en personlig segergest ett 
tecken på detta? 

Bara ett ord för att tacka 
Förändras med tiden gör förstås även 
modeorden, de ord vi använder för att 
imponera på varandra och visa att vi hän-
ger med. För några år sedan sa vi rätta 
mig om jag har fel, okidoki och yes box. 
1 dag uppfattas dessa fraser snarast som 
löjeväckande. Mer korrekt är att säga just 
korrekt, liksom det är inne att fokusera, 
signalera och nejla (att skicka e-brev 
eller e-posta ger inte samma prestige). 

1 boken försöker man inte bara lyfta 
fram det nya utan också det mer tidlösa 
och typiskt svenska. Som att vi svenskar 
tackar oerhört mycket. Men trots att vi 
använder tack för så mycket olika saker 
och skulle behöva en mängd tack-varian-
ter, äger vi bara detta enda ord - tack. 
Något som författarna inte tar upp är att 
tack hos vissa grupper av framför allt 
yngre människor tycks ha ersatt och helt 
trängt ut varså god (som många upplever 
som ett uppfordrande "du ska tacka 
mig!"). 

Fast det finns ju de som är ännu mer 
underdåniga än vi svenskar. När japaner 
konmier på middag med en kaka som 
present kan det enligt boken låta så här: 
"Denna smaklösa kaka är en dålig gest av 
tacksamiiet för att jag och min fula hustru  

och mina dumma barn fått komma hit." 
(Exemplet är hämtat ur Herman Lind-
qvists bok Japaner, japaner, japaner.) 

När ska man säga God jul? 
Lars och Martin Melin visar hur oerhört 
komplicerat och subtilt det sociala spelet 
i våra samtal faktiskt är. Ingen dator 
skulle komma på tanken att som Öster-
man kläcka ur sig "Ja tack" (dvs, till en 
sup) på Engströms fråga "Fryser Öster-
man?"! Nej, det mänskliga samtalet är 
klurigt, inte bara för datorer utan många 
gånger också för oss själva. Det är t.ex. 
inte alltid lätt att veta när man kan 
använda en viss hälsningsfras. Under vil-
ken tidsperiod är det korrekt att säga god 
jul? Jo, ungefär mellan 20 och 24 decem-
ber, gissar författarna, medan gott slut är 
adekvat mellan 25 och 30 december. 
Men frågar man någon annan blir nog 
också svaret ett annat. 

Har ni förresten tänkt på hur oerhört 
speciellt talet i samtalet är? Man hör t.ex. 
direkt om någon talar med en telefonsva-
rare och inte med en levande person. 
Men också talet i ett vanligt samtal blir 
speciellt, och enligt många fult och 
ogrammatiskt. Författarna påpekar dock 
att talet där lever under helt andra förut-
sättningar än i t.ex. den planerade mono-
logen. 1 samtalet råder ständig tidsnöd 
och gång på gång avbryter vi och fyller i 
och tar över där våra samtalspartner 
påbörjat en mening. Det är egentligen 
inte så mycket fråga om tal som om ett 
språkligt samspel, ett spel som till stor 
del hålls ihop av de styrsignaler (ifyll-
ningar som liksom, upprepningar, paus-
ljud som eh etc.) som visar åt vilket håll 
samtalet färdas. Dessa styrsignaler tar 
som bekant vissa människor för ovårdat 
språk. 
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Nästa språkklyfta? 
Genom alla bokens resonemang håller 
författarna en sund distans till forsk-
ningsresultaten - och till forskningen, 
som det ju ibland går trender i. 1 kapitlet 
om manligt och kvinnligt språk påpekar 
man klokt att de skillnader forskningen 
påvisat inte handlar om olika språk utan 
snarare om att män och kvinnor har olika 
förväntningar och värderingar. Samtidigt 
frågar sig författarna vilka grupper som 
språkvetarna härnäst ska uppfinna 
språkklyftor mellan - kanske generatio-
nerna? Ja, varför inte? Jag ser redan 
framför mig hur vi som gamla sitter på 
hemmet och pratar med varandra på 
gammal hederlig svenska medan online-
ungdomarna chattar med segregerade 
gruppspråk och egna samtalskulturer på 
datornäten. En samtalskultur där en syn-
taktiskt avskalad pidginsvengelska utgör 
basen och där teckengubbar är lika vikti- 

ga som de gamla vanliga bokstäverna. 
Språk är spännande. Inte minst det 

vardagliga talspråket, det språk vi alla 
använder överallt och hela tiden. Det 
språk där så oerhört mycket händer - 
även om vi sällan riktigt förstår vad som 
händer eller hur det händer. Därför tror 
jag att väldigt många människor kommer 
att finna stor glädje i att läsa Dösnack 

och kaliprat. Trots att den inte är avsedd 
som lärobok, skulle den i mitt tycke 
också kunna användas som litteratur på 
många olika kurser. 

Dösnack och kaliprat skapar intresse 
för vårt språk och kan förhoppningsvis 
nyansera mångas bild av språkämnet 
som något svårt och tråkigt. Och det är vi 
som är språkvetare förstås tacksamma 
för. 

Lars Melin och Martin Melin: Dösnack och 
kaliprat. Norstedts, Stockholm 1996. 252 s. 

Margareta 	En stimulerande vandring 
Westman 

Strövtåg i språket av Catharina Grön-
baum är en bok som är både intressant 
och rolig. Den utgörs av ett urval bland 
de språkspalter som författaren har publi-
cerat i Dagens Nyheter sedan slutet av 
1980-talet. 

Här finns en spännvidd mellan mer 
essäistiska texter och sådana som är 
mer typiska språkfrågesvar. 1 krönikan 
"Plastspråk" diskuteras vad för slags 
språkbruk som kan förtjäna att tas som 
tecken på språklig dekadens. Många 
människor anser ju att det är vissa uttal  

eller svordomar som visar just språkets 
förfall. Men Grtinbaum pekar ut det som 
är mycket värre, till exempel sådan utre-
darsvenska eller socialexpertj argong som 
smiter in i vanligt folks tal: "Jag kom 
inte åt att kommunicera till Lasse att för-
äldramötet var inställt." 

1 en annan text framhåller hon att 
språkvården inte bara ska föreskriva hur 
språket inte får användas utan att den 
också bör verka för att språket nyttjas i 
hela sin rikedom. Och hon ger exempel 
från Lennart Hellsings rika språkbe- 
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härskning och suveräna ordakrobatik. 
Bokens avslutande avdelning "Hos 

grannarna" består av två små essäer. Den 
ena heter "Vår syster i Finland" och tar 
upp flera viktiga aspekter på finlands-
svenskan. En är den svårighet det kan 
innebära att den samhälleliga begrepps-
bildningen i Finland huvudsakligen sker 
på finska, vilket ibland leder till att fin-
landssvenskan myntar uttryck som är 
direkt kalkerade på finskan men avviker 
från rikssvenskan. "Dilemmat för fin-
landssvenskan i dag är att den på en gång 
skall fungera som ett modersmål som 
språkbrukarna kan känna sig hemma i 
och som allmänt gångbar svenska." Det 
här är viktigt för oss också, finlandssven-
skan är ju en länk mellan Finland och 
övriga Norden. 

Texten "Vårkvällar i Reykjavik" 
genomlyses av författarens förtjusning i 
Island. Den handlar om islänningar som 
skränar på gatorna om natten, men fram-
för allt om deras kärlek till sagalitteratu-
ren och till det isländska språket som 
också visar sig i det ihärdiga motståndet 
mot det amerikanska språkinflytandet. 

Men strövtågen gäller alltså inte 
enbart entusiastiska utvikningar i Nor-
den. Här finns också mer rent språk-
vårdsinriktade texter. 1 en som heter 
"Gambalt och phint" tar författaren itu på 
skarpen med nygamla krusidullstavning-
ar av namnen på nya anläggningar som 
Edz Wiik eller Dufvenääs. 

Hon tar också upp t.ex. uttrycken gå 
runt och rövarpris, vilka båda kan bety-
da sin egen motsats. Förr användes gå 
runt i betydelsen 'slå runt', 'kapsejsa', 
'gå omkull'. Numera används ordet i 
stället om företag eller projekt som 'bär 
sig' eller 'går ihop'. Men den betydelsen 
anges inte ens i de senaste ordböckerna 
enligt Grunbaum. Dock finns numera  

faktiskt denna senare betydelse hos 
uttrycket gå runt angiven i en ordbok, 
nämligen i Nationalencyklopedins ord-
bok (NEO), 1996. 

Ordet rövarpris används både om 
orimligt högt pris och om oväntat lågt 
pris. Här anger NEO bara den första 
betydelsen: 'obefogat högt pris', medan 
Illustrerad svensk ordbok från 1950-talet 
enbart anger att (få ngt) för rövarpris 
betyder 'otroligt eller skamlöst billigt'. 

Författaren har också som den första 
jag vet pekat på den nutida egendomliga 
svävningen i betydelse och användning 
mellan bokstavligen och bildligt. Vad 
menas egentligen med "det brann, bok-
stavligen, i gaveln" i ett reportage om en 
eldsvåda? 

1 ett par artiklar behandlas frågan om 
adjektivets bestämda form i uttryck som 
syftar på personer: Heter det den gröna 
konsumenten eller den gröne konswnen-
ten när man vill skriva om en miljövänlig 
konsument i allmänhet? 1 den typen av 
frågor ger författaren så handfasta råd 
som är möjligt. 1 just det här fallet står 
hela saken nu och väger, för så är det 
ibland. 

1 boken tas dessutom gärna upp frågor 
om stil, som ju inte är riktigt detsamma 
som rätt och fel, korrekt och inkorrekt. 
Här är Catharina Griinbaum extra intres-
sant, för hon är själv mycket stilsäker 
och har starka åsikter om värdet hos 
olika uttryck. Iakttagelserna av hur bru-
ket av ordet yngling har förändrats är 
tänkvärda. Ordet har en lång historia 
men på senare tid har det kommit att 
användas särskilt om "unga mansperso-
ner som är inblandade i något icke önsk-
värt. Oftast är de förövare, någon gång 
offer." - Det finns också ett resonemang 
om förhållandet mellan orden avlida och 
dö, som kan ge anledning till många dis- 
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kussioner. (Fast här tycker jag att ordet 
fluglik faktiskt kan användas och verkli-
gen används, alltså om en död fluga eller 
flera, i fönsterkarmen till exempel.) 

Håller inte med 
1 en del fall som behandlas i boken vill 
jag inte hålla med om slutsatserna. Men 
det är nog oundvikligt när saken gäller 
ett så genomgripande mellanmänskligt 
system som språket är - vi har det alla i 
hjärtat och i botten. 

Jag begriper alltså inte varför ty skulle 
vara ett ord som måste sparas på eller till 
och med undvikas. Det är kort, entydigt 
(jämför medför som har flera betydelser) 
och stilrent, lika djupliggande faktiskt 
som en del isländska småord. 

Ett annat ord som jag tycker förföljs 
orättvist är avrätta. Griinbaum och 
många andra säger att det ska användas 
bara om verkställande av dödsstraff som 
har föregåtts av någon sorts rättslig pröv-
ning. Men vi vet ju att dödsstraff utdöms 
på sina håll efter allsköns egendomliga 
kriterier. Det väsentliga i sammanhanget 
är, enligt min uppfattning, att offret inte 
har en chans, ingen möjlighet att smita, 
ingen möjlighet att försvara sig, ingen 
möjlighet att ge igen, därför att här hand-
lar det om en oövervinnerlig organiserad 
övermakt. Det kallar jag avrättning i 
motsats till dråp eller mord. Jag uppfat-
tar ordet alltså inte så juridiskt utan mera 
existensiellt, hur kan man överleva? 

Det tredje exemplet kan verka lite 
fånigt i jämförelse med avrätta: det gäl-
ler vare sig. Jag tycker i motsats till 
Griinbaum att vi gott kan acceptera 
uttryck som vare sig Wellander eller 
Molde kunde veta allt om språket, vilket 
skulle kunna tolkas som 'faktiskt inte ens 
Wellander eller Molde kunde veta allt 

om språket'. Varken Wellander eller 
Molde kunde veta allt om språket är mer 
neutralt konstaterande: 'inte Wellander 
och inte heller Molde kunde veta allt om 
språket' För mig känns det alltså som om 
vare sig kan ha en särskild betydelseny-
ans som varken inte har. 

Stilen 
Catharina Grönbaums egen stil är också 
värd en kommentar. Hon är personlig, 
sticker ut näsan och det gör läsningen 
rolig. Någon gång kan en formulering 
kännas väl kokett eller sökt som "där 
bedrevs sedan härvärk" eller "ligger tren-
ne tårtor på varandra", men så kommer 
nyskapelser som annorlundingar för att 
ange vilka man avser när man skriver 
dont i stället för de/dem. Det är ju ett 
utmärkt nyord! 

Ofta avslutas den enskilda texten i 
boken med en släng av något slag. Det 
kan bli lite mekaniskt när man läser 
många slängar, som när den infallsrika 
texten om fo••rlederna livs- och döds- och 
dö- som i livsfarlig, dödsfarlig och dö-
farlig avslutas med "0 död, var är din 
udd!" 

Men sen smälter man vid krönikan om 
manipulerad mat, som inleds med att 
familjen semestrat på Canal de 
Bourgogne och som handlar om vad 
olika maträtter kallas. 1 slutet konstaterar 
familjens tolvåring som lärt sig älska 
sniglar och anklever att McDonalds i 
Frankrike borde ha snigelburgare och 
grodburgare och föreslår: "Mc Frog". 

Eller när författaren för på tal en kul-
turpersonlighet som hade tagit sig för 
pannan över obildningen hos en språk-
vårdare (som hade sagt att det går bra att 
säga innan matchen i stället förföre mat-
chen). Hon noterar att han "hellre tar sig 

S,,,åkå,r/ 4196 	25 



för pannan än använder det som finns 
innanför". Det är fräckt och det är bra. 

Hela den här boken är ojämn - vilket 
nästan alltid urval av äldre texter blir. 
Men det är just det som ger charmen och 
glädjen i läsandet. Man vet inte vad som 
kommer. Läs den med öppna sinnen, ty 

det är så kul att hålla med eller tycka 
tvärtemot. 

Vi behöver böcker om vårt språk som 
får oss att vakna. 

Catharina GrUinbaum: Strövtåg i språket. Albert 
Bonniers Förlag, Stockholm 1996. 192 s. 

Hans 	 Ute med nollan? 
Nyman 

Svenska Läkaresällskapets språkrådgivare Hans Nyman 
redogör här för bakgrunden till att man ersätter siffran 0 med 
bokstaven 0 som beteckning för en blodgrupp. 

Denna tidskrift är normalt inget forum 
för medicinska nyheter. Men när en bok-
stav slår ut en siffra och alfabetet flyttar 
fram sina positioner ett snäpp i vår digi-
taliserade värld, då borde det glädja alla 
vårdare av språket och dess råmaterial. 

Bland läsarna av Språkvård tillhör 47 
procent blodgrupp A, 10 procent blod-
grupp B, 5 procent blodgrupp AB och 38 
procent blodgrupp 0. (Förutsatt att 
språkintresse inte är korrelerat till en viss 
blodgrupp, vilket verkar osannolikt.) 

Den österrikiske läkaren och nobel-
pristagaren Karl Landsteiner upptäckte 
och namngav 1901 detta system. Blod-
grupp A betyder att blodkropparna har 
ett A-antigen, B ett B-antigen, AB att de 
har båda antigenerna och 0 att dessa 
antigener saknas. Beteckningen 0 var en 
förkortning för tyskans ohne 'utan'. 1 de 
nordiska länderna har man sedan länge 
betecknat denna grupp med siffran 0 
(noll). 

Denna omtolkning till siffra har dock 
bara införts i Norden (utom i Finland  

som varit bokstavstroget) och i Tyskland. 
Hela den engelsk- och romanskspråkiga 
världen har däremot behållit den 
ursprungliga bokstaven 0. Att engelskan 
ofta utläser nollan som bokstaven 0 har 
möjligen bidragit till förväxlingen. 

Datoriseringen tvingar oss nu att 
använda samma tecken internationellt. 
Officiellt kommer man därför nästa år i 
Sverige och Norge (troligen även i 
Danmark) att byta siffran mot bokstaven, 
blodcentralerna kommer att få nya direk-
tiv, datorernas nollor byts mot 0:n. 
Däremot kommer nog sjukvårdspersona-
len muntligen att hålla fast vid sin 
"nolla" ett bra tag till, omställningen tar 
sin tid. 

För oss 38 % i befolkningen som har 
betecknats som "nollor", kommer det 
kännas upplyftande att bli av med detta 
attribut. Såsom blodgivare är jag van att 
bli omtalad med personnummer + "noll-
negativ". Jag ser därför fram mot att 
snart befrias åtminstone från nollan. 
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Martin 	Gammalstafningen går igen 
Ringrnar 

År 1906 genomfördes den senaste större stavningsreformen i 
svenskan. En del av det som förändrades då borde återfå sin 
förra stavning tycker Martin Ringmar, studerande vid Umeå 
universitetet. 

En gång är ingen gång och en svala gör 
ingen sommar, men nu när jag två gånger 
på kort tid i färska svenska publikationer 
stött på frågepronominet (h)vi gammal-
stavat kan det finnas skäl fundera kring 
detta. 

Det ena exemplet är i en dikt av Alf 
Henriksson, "Litteraturens grundval", 
(Rim&Reson, 1995) där han på tal om 
Islands litterära guldålder säger: 

Men hvi är inte dylikt storverk känt 
från hela svenska fornförfattarkåren? 

(H)vi var ju redan vid tiden för stav-
ningsreformen 1906 åld., högtid!., bibl. 
etc., och t.ex. Falstaff fakir strör det 
omkring sig när han parodierar högtra-
vande stil. Men reformen gjorde eventu-
elit ordet svårbrukbarare eftersom homo-
fonerna hvi och vi nu också blev homo-
grafer. Men ännu 1917 kunde Dan 
Andersson i Svarta ballader undra "Vi, 
Angelman, är du så sorgfull i hågen?", 
utan risk för att b!i missförstådd. 
Diktarbrodern Alf Henriksson tar 70 år 
senare inga risker utan bryter för tydlig-
hets skull mot svenskans skrivregier. 
Den läsare av Henrikssons dikt som till 
äventyrs behöver slå upp ordet får dock 
problem; det gapar tomt i våra lexika 
mellan hux flwc och hy där en gång alla 
frågepronomina huserade bland ord som 
hval, hvila, hvina, hvissla, hvass o.s.v. 

Det andra exemplet är på sätt och vis 
intressantare eftersom det står i 

Ordförrådet (Eklöf-Heijdenberg, 1994), 
en bok som vänder sig till skolungdom i 
sena tonåren, bland vilka vetskapen om 
att vi också kan vara ett frågepronomen 
torde vara försvinnande liten. Det hand-
lar om Gustav Vasa i Dalarna och bond-
moran som frågar: 

Hvi står du här och gapar? Packa dig 
genast ut på logen och tröska! (s. 57; fetstil 
i originalet som markerar att en synonym 
efterfrågas). 

Här gammalstavar alltså författarna utan 
att på något sätt kommentera detta; enligt 
förordet skall uppgifterna i boken utföras 
självständigt med hjälp av ordlistor men 
av dem har man lite gagn vid just denna 
uppgift. Skälet till gammalstavandet är 
förstås att kunna visa ungdomen att det 
finns ett (h)vi skilt från vi. Och ändå var 
det ju för att lätta bördan för dessa våra 
minsta som folkskollärare, nordistgigan-
ter som Adolf Noreen, en del radikala 
författare m.fl. i ett halvt sekel ivrade för 
fortsatt ljudenligare stavning. Så allmänt 
var man övertygad om stavningsrefor-
mers nödvändighet och välsignelse att 
även den nordist som mer än andra 
manade till besinning, Esaias Tegnér 
d.y., inte heller ifrågasatte detta, han ville 
bara gå mycket försiktigare fram. Och 
ännu 1918 avrådde den finlandssvenske 
språkvårdaren Hugo Bergroth från uttalet 
av dj med hörbart d (i t.ex. djur), efter-
som d-et ändå säkert skulle försvinna vid 
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nästa stavningsreform i Sverige. 
Det ligger fortfarande ett alldeles oför-

tjänt skimmer av luft och ljus över 
Fridtjuv Bergs rättstavningskupp från 
1906, som om gammalstavningen hade 
varit något uttjänt och förlegat som skul-
le städas bort tillsammans med 40-gradi-
ga rösträttsskalor, Norge-unionen och 
annan oscariansk bråte. Det var den ju 
inte alls, det finns inget som säger att den 
skulle ha passat sämre för 1900-talet än 
den nuvarande. Se på Danmark! 1 ny-
stavningen kan somt tyckas bra (exem-
pelvis fy - > v), annat onödigt (godt -* 
gott) medan förenklingen hv > v är 
olycklig. Det bästa som kan sägas om 
den bergska stavningsreformen är att den 
var ett ben som nystavningsulvarna 
kunde gnaga på tills luften gick ur dem 
och att värre nystavningsolyckor därmed 
kunde avstyras. 

Priset för stavningsreformen var att 
några viktiga band bakåt och till grann-
språken klipptes av. Det gäller alldeles 
särskilt hv-stavningen av de högfrekven-
ta frågeorden (h)vad, (h)ve,n, (h)var, 
o.s.v., där skriftspråket förlorat i tydlig-
het. (Alla andra besläktade nordiska 
språk utom nynorska har här hv-stavning 
fastän ett hv-liknande uttal egentligen 
finns bara i ett (krympande) område på 
södra Island.) När jag undervisat invan-
drare i svenska har jag flera gånger sak-
nat möjligheten att i skrift kunna skilja 
på var och (h)var i meningar som "Var 
var du?". Eller vad sägs om Tegnérs 
(skräck-)exempel från 1886 på nystav-
ningens vådor: "Var veten var veten 1"? 

Nystavarna såg ortografin först och  

främst som ett pedagogiskt problem i läs-
inlärningen. Att samma fonem stavades 
på olika sätt var en defekt i skriftspråket; 
den riktiga stavningen för neutrumfor-
men av god vore alltså gått, även om 
man 1906 inte nådde ända fram utan fick 
nöja sig med gott. Ändå krävs det inte 
mycket tankemöda för att se att gått är en 
sämre stavning än både godt och gott. 
Sett ur många andra aspekter, läsningens 
t.ex., är det inte alls ett tillkortakomman-
de hos skriften att kunna skilja på former 
som stjäl, skäl och själ. Det är i ords bör-
jan vi hämtar mest information när vi 
läser, jämför storhestvansinne med tsor-
hetsvansinne. Det är därför man nästan 
aldrig möter tryckfel som det senare, de 
upptäcks. Och alltför många frekventa 
homografer hämmar läsningen. 

För att återgå till exemplen ovan. 
Finns ordet vi (= varför) på svenska? Om 
ja, hur stavas det? Om det stavas vi, vi 
skrivs det hvi i en lärobok för gymnasiet 
där gängse stavning skall följas? Jo, där-
för att om vi vill ha det kvar (som sön-
dagsord), är det givetvis mycket bättre 
att stava det med h än utan. Men då 
måste det in i ordlistor mellan hux flux 
och hy så att folk kan slå upp det. Och då 
vore det lika bra att restaurera hv-stav-
ningen för de andra 30-talet ord som för-
lorat sitt h (jag har i tryckta privatbrev 
från 30- och 40-talen sett en modifierad 
bergsk stavning, där skribenterna medve-
tet restaurerat just hv-stavningen). Se där 
en gest i nordisk anda till 100-årsminnet 
av unionsupplösningen 1905 och nystav-
ningen 1906! Men så radikal vågar väl 
ingen vara nu för tiden. 
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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. 

Eklektisk, 'okritisk' eller 
'vidsynt'? 
Ordet eclectic används på engelska inom 
ekonomisk forskning, åtminstone inom 
den med inriktning på internationell han-
dels- och ledningsteori (jfr John Dun-
nings Eciectic Theorv of International 
Business, John Bells Eciectic Approach 
to the Choice between Joint or Sin gle 
Venturing etc.). 1 detta sammanhang 
synes begreppet ha en klart positiv ladd-
ning, annars torde inte forskarna gå så 
kraftigt ut med att betona eklekticismens 
betydelse för deras arbete. 

Den svenska motsvarighetens betydel-
se är dock mera oklar. Ordböcker sväng-
er sig med förklaringar som fritt förkortat 
lyder ungefär som 'okritiskt plockande 
av det bästa från olika håll'. På engelska 
tycks denna "okritiskhet" ha fallit bort ur 
betydelsen. 

Därmed lyder frågan: 
Betecknar eklektisk de facto ett okri-

tiskt framplockande av, förslagsvis, olika 
teorier, eller 

har ordet olika betydelser inom t.ex. 
vardagsspråket och vetenskapligt språk-
bruk, eventuellt olika inom olika forsk-
ningsområden, och 

beror detta på en betydelseförskjutning 
över tiden, språkförbistring, dålig över-
sättning, eller har engelskan eller de eng- 

elskspråkiga forskarna "fel" i sitt sätt att 
använda ordet? Tacksam för svar. 

Vilsen doktorand, 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors 

Svar: 
Med eklekticism menas att man väljer ut 
och söker förena idéer från olika håll. 
Det kan gälla till exempel vetenskaplig 
eller konstnärlig verksamhet. 1 grundbe-
tydelsen hos adjektivet eklektisk och sub-
stantiven eklekticism och eklektiker finns 
ingen egentlig värdering. Men på sven-
ska kan man ibland märka en biton av 
negativ hållning som kan uttryckas med 
ord som "okritisk", "osjälvständig". På 
engelska däremot tycks en positiv biton 
ibland vara för handen som när eciectic i 
Stora svensk-engelska ordboken över-
sätts inte bara med eklektisk utan också 
med vidsynt; i engelska ordböcker kan 
ordet förklaras med 'broadminded'. Man 
kan alltså spåra lite olika vanor i språken, 
utan att fördenskull något språkbruk 
skulle vara "fel". 

På svenska kan man mycket väl 
använda eklektisk även i positiva sam-
manhang. Det kan fungera som motsats-
ord till originell men också till enkelspå-
rig. 

Margareta Westman 
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Atlet, barack, tjatta 
Är det ens som svengelska rätt när sport-
journalister använder ordet atlet i bety-
delsen 'friidrottare'? "Athletics means 
sports in the US. In Britain and 
Commonwealth countries it is the term 
used for track and field events." Men det 
är amerikanskt språkbruk vi tar efter, och 
en athiete vid ett college i USA är oftast 
fotbollsspelare. Den skribent som vill 
visa att han minsann talar engelska borde 
alltså (om han nu envisas ...) använda 
atlet i den vidare betydelsen 'idrotts-
man'. 

En annan intressant svengelsk förete-
else är att utländska soldater numera all-
tid bor i baracker, även när det för blotta 
ögat ser ut som stabila kaserner från 
Franz Josefs tid. 

Ordet chatta (om att prata på Internet) 
har jag i Datateknik sett stavat tjatta. Jag 
tycker nog det passar bättre. Tjattet på 
Internet är ju oftast bara tjatter. 

Staffan Danell, Norrköping 

Svar: 
Oavsett eventuella skillnader mellan 
amerikanskt och brittiskt bruk av athiete 
är det nog ännu för många svenskar så att 
vi har svårt för att kalla Sara Wedlund 
för atlet. Men en duktig friidrottare är 
hon. 

Med ordet barracks avses både i brit-
tisk och i amerikansk engelska just loge-
ment för soldater. Och det måste ju inte 
vara detsamma som 'låg byggnad i 
enkelt utförande för tillfälligt bruk'. 

Det här är exempel på att lätt igen-
kännliga ord med uppenbart gemensamt 
ursprung kan användas i olika betydelser 
på olika språk. Det är viktigt att de som 
använder språket i massmedierna till 
exempel gör klart för sig att det finns  

många ord av den här typen, som är 
gemensamma för engelska och svenska 
men som har utvecklat olika betydelser. 

Margareta Westman 

Pederast och pedofil 
Vart tog pederasten vägen och varifrån 
dök pedofilen upp eller kanske bättre frå-
gat: När försvann pederast och när kom 
analogibildningen pedofil? 

Lars Forner, Södertälje 

Svar: 
De två orden pederast och pedofil bety-
der ju faktiskt inte samma sak i moderna 
språk. Ordet pederast har sedan gammalt 
använts om en man som är sexuellt inrik-
tad på unga pojkar. Pederasti kan man se 
översatt med "gosskärlek". 

En pedofil å sin sida är en vuxen per-
son med sexuell dragning till barn. Här 
kan det ofta gälla en vuxen mans drag-
ning till flickebarn eller en vuxen kvin-
nas till pojkar. Pedofil är alltså ett vidare 
begrepp än pederast; pedofilen kan vara 
heterosexuell eller homosexuell, man 
eller kvinna; pederasten är en homosexu-
ell man. 

Margareta Westman 

Om intervall 
Jag har haft långa diskussioner med per-
sonal på apotek och på Apoteksbolaget 
om vad som menas med ett exp.intervall 
på ett recept. På mitt recept stod en veck-
as exp.intervall - alltså det skulle gå en 
vecka mellan uttagen av den aktuella 
medicinen. Jag löste ut min medicin på 
måndagen. Jag kom sen till apoteket 
påfölj ande söndag för att hämta en ny 
omgång medicin. Personalen sa att jag 
måste vänta till påföljande dag, måndag, 
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eftersom det stod en veckas exp. intervall 
på receptet. Jag påstod att från måndag 
till söndag är det en vecka. Och säger 
man en veckas exp. intervall, menas det 
då en vecka mellan de båda exp. av 
medicinerna? 1 så fall skulle medicinen 
kunna lösas ut först på tisdagen så att det 
förlöpte sju "blanka" dagar mellan de 
olika exp. av medicinerna. Enligt Apo-
teksbolaget är det en semantisk fråga, en 
fråga för språkforskningen varför jag nu 
vänder mig till er. Fråga: Vad menas 
med en veckas exp. intervall på ett 
recept, när får jag hämta medicinen gång 
nummer två? 

Jan Öhlander, Västerås 

Vad menas med en vecka? 
För ovanlighets skull klampar jag över 
på allmänsvensk mark ifrån den medicin-
språkiga. Snedsteget kan möjligen ursäk-
tas med att tvistefrågan har apoteksgol-
vet till scen. 

Babylonierna bestämde veckan till sju 
dagar, inte sex eller åtta. Från matema-
tisk och kalendarisk synpunkt är frågan 
alltså tidigt avgjord: Du måste ge apote-
ket rätt. Men men, Du är i stort och gott 
sällskap, vilket direkt förser Dig med 
starkt förmildrande omständigheter. 
Svenskan och flera andra språk brukar i 
tidssammanhang ofta använda ett mer 
vardagsnära räknesätt, som grammatikor 
ibland kallar "inklusivräkning". Det går 
ut på att man inkluderar både början och 
slutet, i detta fall hela den första och hela 
den påföljande måndagen. Uttrycket i 
dag åtta dagar flyttar oss fram en vecka, 
dvs, sju dagar, TV-programmet "8 
dagar" går på söndagar, alltså samma 
veckodag, trettondagen infaller 12 dagar 
efter jul och tjugondag Knut 19 dagar 
efter jul. När en fransman säger de quin-
ze jours (eg. 'om femton dagar') menar 

han precis två veckor. Språkligt och psy-
kologiskt har inklusivräkning sitt intres-
se, men den duger inte vid exakta tidsan-
givelser, framför allt inte vid upprepade 
intervaller. 

Från måndag morgon till kommande 
söndag kväll är avståndet alltså sju hela 
dagar. För att hålla den stipulerade mmi-
mitiden måste Du alltså första gången 
expedieras senast vid öppnandet måndag 
morgon och nästa gång tidigast vid 
stängningsdags söndag kväll. En sådan 
ordning vore opraktisk på gränsen till 
omöjlig. Det enda rimliga är att räkna 
från samma tidpunkt de båda måndagar-
na, t.ex. kl. 13.00. Tidsintervallet blir då: 
andra halvan av måndag nr i + sex hela 
mellanliggande dagar + första halvan av 
måndag nr 2, vilket totalt gör sju dagar. 
Detta är alltså just "en veckas expedi-
tionsintervall". Din långa variant med sju 
ograverade mellanliggande dagar får nog 
betecknas som långsökt (en sorts "exklu-
sivräkning"). 1 den mån en så ovanlig 
tidmätning förekommer motsvarar den 
väl närmast "åtta dagars intervall". 

Hans Nyman, medicinsk språkrådgivare 

Hur många byxor? 
Vi säger ett par vantar, ett par skor, och 
menar då verkligen ett par, dvs, en perse-
del för höger- respektive vänsterkropps-
delen. Men hur kommer det sig att vi 
med ett par byxor normalt avser en 
byxa? Uttrycket borde ju logiskt sett avse 
två byxor. Finns det fler föremål som vi 
av hävd och vana kallar ett par, trots att 
det gäller en enda persedel? 

Gunilla Bergström, Stockholm 

Svar: 
Förklaringen till att vi kallar ett enda 
plagg för ett par byxor tycks ligga i att 
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man snarast tänkte sig byxor som kläder 
för (de två) benen. Själva ordet byxor 
anses komma från buckhosor, 'byxor av 
bockskinn'. För övrigt har vi ju plural på 
de allra flesta varianterna av namn på 
byxor: kalson ger, pantalon ger, slacks, 
shorts. Som de två senare orden visar har 
man plural på motsvarande ord i engel-
skan också: (a pair of) trousers, pants 
etc. Så också i tyskan: ein Paar Hosen. 
Även den benlösa trosan betecknas ofta 
med plural: (ett par) trosor. 

Margareta Westman 

Misshandel 
Misshandel av svenskan i dagspressen 
hör ju till det vi får tåla. Misshandel i en 
tidskrift som Språkvård är mer överras-
kande. 1 nästan varje nummer förekom-
mer sådant. 

1 nummer 1/1996 läste vi på s. Il: 
"vore det inte för dem skulle antalet fel 

vara betydligt färre", och på s. 16 fick 
vi veta att: delar av vårt språk är så sta-
bilt att ...... Detta skrivet av språkvetare. 

1 ett tryck som ges ut med 3-4 måna-
ders försening skulle det väl funnits god 
tid att tvätta sådant? 

Men jag har kanske fel. Bertil Molde 
berättade på 70-talet i ett brev till mig att 
Språkvårds redaktion vanligen inte gör 
någon språklig hyfsning av de bidrag som 
publiceras. Orsaken fick jag inte veta. 
Om samma rutiner alltjämt gäller, skulle 
jag - och säkert många andra - mycket 
gärna bli upplysta om anledningen. 

Nils Uthorn, Uddevalla 

Svar: 
Jo visst läser vi korrektur, men det hän-
der i alla fall att vissa felaktigheter inte 
upptäcks. 1 det första exemplet ovan har 
avståndet i texten mellan antalet och 

färre gjort att formuleringen har slunkit 
igenom. (Att den är för övrigt är mycket 
vanlig i pressen numera är naturligtvis 
inte någon vägande ursäkt!) 1 det andra 
fallet har en konstruktion efter betydel-
sen kommit med. 

Vad vi undrar över är det sensationa-
listiska ordvalet i insändaren; är inte 
ordet misshandel väl starkt för att beskri-
va talspråkslapsusar i skrift? 

För övrigt lutar vi åt att författaren till 
insändaren själv gjort sig skyldig till en 
lapsus i sista meningen, som vi dock inte 
har rättat: skulle jag ... vilja bli upplysta 
om anledningen. Att subjektet jag har 
fått ett tillägg inom tankstreck kan knap-
past motivera pluralform på predikativet. 
Se Riktig svenska (1 uppl s.384 f. och 4 
uppl. s.195). Inte heller det misstaget vill 
vi kalla misshandel. 

Margareta Westman 

Typ och cirka 
Jag bad eleverna i en gymnasieklass att 
skriva ner på ett ungefär antalet frånvaro-
timmar. Svaren från flera elever såg ut så 
här: 

typ 10 
011e B. 

Therese W. 
typ 3 

Vad har hänt med cirka och ungefär? 
Gert Ekström, Täby 

Svar: 
Det är svårt att säga varför ett språkmode 
slår igenom. Det kan kanske vara ämne 
för en undersökande lektion i skolan om 
hur ungdomarna uppfattar omkring, 
ungefär, cirka och typ, och om de lägger 
in någon stilskillnad mellan de olika 
uttrycken. 
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