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When Sven Jerring passed away in 1979, he had been broadcasting for more than 55 years. He was 
the first true announcer; the first radio reporter. For decades, almost all important public events 
were broadcast to the Swedish public by Sven Jerring. 

The main object of this study has been to study Sven Jerring's broadcasting language over a 
period of some forty years in three different types of programme, thus to establish whether his use 
of language changed during that time, and whether differences exist with regard to the type of 
programme. Does his language progress from a more literary style to one of a more colloquial 
nature? The answer to this question was sought through the study of such aspects of usage that 
have traditionally been regarded as denoting a literary usage, and also through the study of usage in 
which a conflict exists between regional usage and Standard Swedish. 

The study of Jerring's language has been undertaken in the light of his own statements concern
ing language and the correctness of language. In an introductory chapter, his broadcasting language 
has been set against the general view of language in broadcasting circles. 

The study material consists of recordings taken from three types of programme that comprises 
elements of Jerring's repertoire over a long period: Barnens brevlåda (Bb) [Children's Letterbox], a 
programme in which Jerring reads from children's letters and in which children sing and perform; 
Vasaloppet (Vip) [The Vasa Race], a well-known cross-country skiing race held every year in Swe
den; and football commentaries (Fo). 

The language used by the first radio announcers was correct and formally irreproachable. 
The announcer's pronunciation was regarded as being of great importance. Special hallåprov, 
voice tests, were employed as a means of ensuring that candidates for the job adhered to the 
accepted standard. New announcers seem not to have received any language councelling, whereas 
guest speakers did. The use of a script was the rule in all types of programme. Jerring was regarded 
highly by his colleagues for the painstaking preparatory work that he always did. The majority of 
his colleagues maintained that Jerring used key-words and occasional notes. His ability to improvise 
without losing the thread was stressed. 

In his statements concerning language, Jerring consistantly rejected vulgar forms, incorrect 
usage, and careless language usage. 

At first, Jerring used two pronunciation forms for the pronoun honom 'him': hånnåm (pro
nounced 'honom' with two short vowels) and honåm (pronounced 'hunom' with one long and 
one short vowel). The latter pronunciation does not appear in the material after 1944. 

The much-discussed subject pronouns de, di (pronounced 'dee') and dom 'they' caused much 
trouble in broadcasting, the pronunciation dom being much questioned, despite the strong trend 
in colloquial usage to move from de to dom, Jerring was, during his entire career, a consistant 
<i/-user. The pronunciation of the object pronouns dem and dom 'them' both appear in his broad
casts from the 30's and 40's, whereupon dom becomes the only pronunciation. 

Jerring used to a surprisingly high degree the -es form of the present tense passive instead 
om the -s fo rm. It is possible to discern a tendency in Jerring towards a gradual swing towards the 
-s form. Jerring often omitted the auxiliary verb ha 'have' in subordinate clauses. In the later 
material, the use of ha as auxiliary verb in subordinate clauses increases in the programme types Bb 
and Vip. Fo differs from Bb and Vip in the high frequency of incorrectly-constructed sentences 
(FelM). The incorrectness of these cases of FelM consists of the omission of the subject, which 
constitutes a natural economy with words in the style of commentary. Bb and Vip have a higher 
frequency of interjection macro-syntagms (IMS) and vocative macro-syntagms (TMS) than Fo. 

In conclusion, it may be stated that Sven Jerring's broadcasting language did in some respects 
alter; the shift being towards a more informal and everyday usage. 

Keywords: Radio and language — linguistic change — well-known broadcaster — speech — mass 
communication — individual language development — style — journalism — 20th 
century Sweden. 
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1 INLEDNING 

När Sven Jerring avled i april 1979 hade han i över 55 år talat i 
svensk radio. Han var med redan den första sändningsdagen. För 
miljontals svenskar personifierade han radion. Det finns knappast 
något kulturområde i vårt land som så präglats av en enda person. 
Han skapade radio yrket. Han var den förste egentlige hallå-
mannen, den förste reportern. Genom decennier förmedlades nästan 
alla offentliga evenemang av betydelse — riks dagens öppnande, de 
kungliga festligheterna, idrottshändelserna — till den svenska all
mänheten av Sven Jerring. Hans God dag, flickor och pojkar var 
lystringssignalen för generationer av svenska barn. 

Det är då ett rimligt antagande att Sven Jerrings sätt att tala i 
radio kom att betyda mycket som ett mönster såväl för lyssnare 
runt om i landet som för radions medarbetare. Detta motiverar en 
undersökning av Sven Jerrings radio språk. 

Syfte 

Under ljudradions första tid sändes alla program direkt. Några möj
ligheter att göra inspelningar fanns inte. Detta innebär att man i dag 
inte kan lyssna på program som Jerring gjorde under de första tio 
åren av sin verksamhet. Men från mitten av 1930-talet, då inspel
ningstekniken kom och möjliggjorde bevarande av sända program, 
finns Jerringprogram av olika slag att tillgå. Man kan således följa 
denne svenske radioman under omkring 45 års varierande program
arbete. Så mycket talat material från en och samma individ under 
en så lång tid ger goda tillfällen till studium av en människas språk
liga utveckling. Mein kan åstadkomma ett slags »idiolektisk språk
historia». 

Avsikten med den undersökning som här presenteras har varit 
att studera Sven Jerrings språk i radio i några olika programgenrer 
under perioden 1934 till 1970. Jag ställer frågan dels om Jerrings 
språk i något avseende har förändrats under tidsperioden, dels om 
det finns skillnader mellan olika genrer — jag har därvid valt Barnens 
brevlåda, Vasaloppet och fotbollsreferat. (Se härom närmare nedan 
i avsnittet Materialet.) 

För att få den nödvändiga bakgrunden till dessa frågor har jag 
sökt teckna Jerrings egen syn på språket, bl a med hjälp av hans 
egna uttalanden under åren (kap 3). Viktigt är också att ställa 
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Jerrings radiospråk i relation till den rådande uppfattningen under 
olika tider om hur man bör tala i radio. Jag ägnar därför ett rätt 
stort, inledande kapitel (kap 2) åt Radiotjänsts allmänna syn på 
språket och åt språbdiskussionen inom radion, särskilt under de förs
ta decennierna. Syftet är att belysa Jerrings radiospråk, men kapit
let är också avsett att ge en bild av situationen och språkdiskussio
nen under några för svensk radio viktiga decennier. Denna diskus
sion har i hög grad gällt radiospråkets förhållande till skriftspråket, 
och en allmän trend har varit en frigörelse från detta. Då vi dess
utom vet att undersökningsperioden kännetecknas av en snabb för
ändring av svenskan, framför allt i skrift (se härom t ex Moide & 
Ståhle 1970), har jag ställt frågan om Jerrings språk går från ett 
skriftspråkligare, formellare eller mera normbundet till ett infor
mellare och vardagligare. Jag söker svaret genom att i hans språk 
studera dels sådana drag som traditionellt ansetts vara skriftspråk
liga och mer eller mindre främmande för talspråk, dels sådana där 
en motsättning föreligger mellan ett regionalt språkbruk och ett 
som mera följer den riksspråkliga normen. 

Eftersom de tre genrer jag undersöker ger olika möjligheter till 
planerat språk — från Barnens brevlådas lugna talsituation över 
Vasaloppets mera spontana till fotbollsreferatets helt oförberedda 
redogörelse för vad som för ögonblicket händer på planen — bö r, 
vid sidan av studiet av skillnader i tiden, även undersökningen av 
skillnader mellan de tre genrerna bidra till bilden av Jerrings språk
liga normbundenhet. Men den bör också visa oss hans förmåga att 
planera sitt tal. 

Av de språkdrag som är avsedda att visa, var Jerring under olika 
tider och i olika genrer befinner sig på skalan: formellt och norm-
bundet — in formellt och vardagligt, tar jag (i kapitlen 4 och 5) upp 
två som belyser hans inställning till regional standard, i det ena 
fallet troligen äldre sådan, gentemot riksspråklig: först ett rätt spe
ciellt fall, där han i sitt eget talspråk har en från riksspråksuttalet 
ganska starkt avvikande form (honom med långt, slutet o i första 
stavelsen), sedan de mycket diskuterade varianterna di — d om, där 
jag kan anknyta till en livlig debatt inom radion under i synnerhet 
40-talet. Därefter behandlar jag (i kapitlen 6 och 7) två språkdrag 
som brukar betraktas som skrift språkliga och mer eller mindre 
främmande för talspråket, nämligen Jerrings bruk av ey-former av 
vissa verb i presens passivum, t ex hålles, och hans utelämnande av 
hjälpverbet ha i bisats. I kapitel 8, Makro sy ntagmer och menings
längd, tas en del syntaktiska drag fram som kan betraktas som indi
katorer på talspråklighet, bruket av olika typer av makrosyntagmer 
och meningslängd. Kapitlet är emellertid också ett bidrag till den 
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serie av beskrivningar av talat språk som initierades av projektet 
Talsyntax i Lund. 

Material 

J  e r r i n g m a t e r i a l e t  

Vid urval av material för undersökningen var det angeläget att välja 
programgenrer som var sinsemellan olika med avseende på Jerrings 
möjligheter att i förväg förbereda sig med manuskript, stödanteck
ningar o dyl. Jag var mån om att åtminstone någon genre skulle 
stå hans spontana talspråk så nära som möjligt. Det var vidare nöd
vändigt att hitta programserier som stått på Jerrings repertoar under 
lång tid. Efter en genomgång av i arkivet bevarade Jerringprogram 
stannade jag för Barnens brevlåda (Bb), Vasaloppsreferat (Vip) 
och Fotbollsreferat (Fo). Bb har löpt praktiskt taget genom Jerrings 
hela verksamhetstid vid radion, Vip en bit in på 60-talet och Fo till 
slutet av 50-talet. 

Genrerna har alla sina karakteristiska drag och representerar 
olika talsituationer. Bb innehåller t ex uppläsning av brev från sjuka 
och friska barn med efterföljande Jerringkommentarer samt sång-
och musikinslag, interfolierade med samtal mellan Jerring och de 
barn som uppträder. I Vip finns som regel en beskrivning av mål
platsen i Mora, kommentarer till tider och placeringar vid olika kon
troller, ett referat av tävlandes ankomst till målet och intervjuer 
med segraren och någon funktionär. Fo inleds emellanåt av en be
skrivning av själva stadion och stämningen omkring banan men upp
tas sedan av ett refererande av vad som händer på fotbollsplanen. 

Av de tre genrerna är Fo utan tvivel den som bör ge oss den 
mest oretuscherade bilden av Jerrings spontana tal. Direktrefererar 
man en fotbollsmatch har man ju inte möjlighet att i förväg planera 
sitt tal, än mindre utforma ett manuskript. Händelserna på planen 
bestämmer vad som skall sägas. I Bb är möjligheterna till eftertanke 
och planering av talet däremot stora. Där finns brevformuleringar 
att ta fasta på, liksom namn och ålder på uppträdande barn och 
namn på melodier. Jerring bestämmer programinnehållet i förväg, 
han kan arrangera stoffet. Vip ligger någonstans mitt emellan Fo 
och Bb. Refererandet av de tävlandes ankomst till målet kan lika 
lite som refererandet i Fo gå tillbaka på något i förväg uppskrivet. 
De kommentarer som lämnas när stiltje råder på tävlingsbanan kein 
däremot, i likhet med förhållandena i Bb, ta sin utgångspunkt i 
programhäften med namn på löpare, funktionärer och kontroller 
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samt förberedda intervjufrågor etc. Dessa frågor om Jerrings förbe
redelser inför programmen och eventuella bruk av manuskript är 
så viktiga för min undersökning, att jag ägnar dem ett särskilt av
snitt (nedan, kap 3). 

En komplikation för den som grundar sin undersökning på ett 
urval av bandinspelningar ur Radioarkivet är att inte alla program 
som sänts under årens lopp är bevarade. De i inspelningar bevarade 
programmen utgör redan de ett urval, ombesörjt av företaget.1 I 
mitt fall betyder det att jag inte har kunnat göra ett eget slumpmäs
sigt urval ur Jerrings totala produktion av Bb, Vip och Fo utan ur 
den uppsättning program som bevarats. Eftersom arkiveringsprinci
perna under 30- och 40-talen inte var så generösa (se Hallingberg 
1967, s 22), har detta fått till följd att jag för den tidsperioden i 
vissa fall varit tvungen att utnyttja radions hela urval för att samla 
ihop tillräckligt med material. För Bb:s vidkommande har jag, trots 
att jag tagit i bruk alla bevarade program, inte kommit upp till av
sedd mängd Jerringtal under någotdera decenniet. Det ovan omta
lade innebär att förutsättningarna att använda statistiska testmeto
der inte är hundraprocentigt uppfyllda. Men — och detta är viktigt 
— vi har inte någon anledning att tro att det bakom radions arki-
veringsprinciper skulle ligga något systematiskt urval som skulle 
kunna påverka undersökningen, dvs att de program av Jerring som 
är arkiverade har valts utifrån Jerrings språkbruk. Därför kan man 
hävda att mitt urval, med dess brister, ändå står det slumpmässiga 
nära och tillåter mig att använda vissa statistiska metoder för att i 
materialet söka konstatera tendenser i den ena eller den andra rikt
ningen. 

Huvudprincip vid materialurvalet har varit att medelst lottning 
bland i arkivet bevarade program ta fram 1—1 1/2 timmes Jerringtal 
per genre och decennium eller minst 5 000 ord av Jerring per genre 
och decennium. Det inspelade materialet omfattar totalt ca 22 
timmar. Antalet ord är totalt omkring 103 000. I makrosyntagm-
kapitlet har inte hela materialet tagits i anspråk, utan där har stick
prov gjorts, så att 3 000 ord per genre och decennium har analyse
rats. (Se vidare det kapitlet s 116 f.) Nedan följer en redovisning av 
vilka program som ingår i undersökningen. För varje program anges 
nummer i Radioarkivet, årtal, längd i minuter, ungefärligt antal ord 
samt en kodbeteckning som används i den fortsatta framställningen. 
Minutangivelserna avser programmen som helhet, medan antal ord 
hänför sig till enbart Jerringtal. 
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Barnens brevlåda (Bb) 
Det utnyttjade Bb-materialet omfattar ca 29 000 ord. 

Ungefärligt antal ord 
Arkivnr Är Längd i min av J erring Kod 

L-B 679:2 1934 3' 15 330 Bb 1934 
L-B 1289 1935 14' 05 1180 Bb 1935 
L-B 1721 1936 21' 30 1670 Bb 1936 
L-B 2715 1941 30' 2450 Bb 1941 I 
L-B 4271 1941 18' 15 1365 Bb 1941 II 
L-B 5042 1944 15' 30 900 Bb 1944 
L-B 14823 1951 34' 2330 Bb 1951 
L-B 16282 1952 35' 55 1470 Bb 1952 I 
L-B 16283 1952 35' 2490 Bb 1952 II 
B 52553 1956 35' 45 2355 Bb 1956 
TAB 57/304 1957 38' 30 2395 Bb 1957 I 
TAB 57/305 1957 17' 45 640 Bb 1957 II 
TAB 60/216 1960 34' 35 2430 Bb 1960 
61/T/ 7209 1961 30' 1810 Bb 1961 
62/TB/ 1617 1962 30' 30 1230 Bb 1962 
5491-68/ 3077 1968 26' 20 935 Bb 1968 
5491-68/ 3181 1969 27' 40 1700 Bb 1969 I 
5491-68/ 3247 1969 31' 35 1215 Bb 1969 II 

Från undersökningen undantas de partier i Bb som utgörs av uppläs
ning av brev. Bland de inspelade programmen var också en brevlåda 
från 1947, som jag ursprungligen hade tänkt att ta med i undersök
ningen. Jag ändrade mig emellertid då den vid en genomlyssning 
befanns i grunden skilja sig ifrån de andra brevlådeprogrammen. 
Den inrymde varken brevläsning eller sång och musik utan utgjordes 
av ett tillbakablickande kåseri över »det svenska radioprogrammets 
äldsta stående programpunkt». Vid närmare studium visade det sig 
också att den till stor del gick tillbaka på ett fullt utskrivet manu
skript. I jämförande syfte förs den dock in i diskussionen på något 
håll. (Om Bb 1947 se närmare s 54.) 
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Vasaloppet (Vip) 
Det utnyttjade Vlp-materialet omfattar knappt 27 000 ord. 

Ungefärligt antal ord 
Arkivnr Är Längd i min av J erring Kod 

L-B 1846 1937 19' 2260 Vip 1937 
L-B 3253 1939 45' 3565 Vip 1939 
L-B 2408 1942 44' 40 4070 Vip 1942 
L-B 4614 1943 14' 1800 Vip 1943 
L-B 4959+4975 1944 18' 05 1825 Vip 1944 
L-B 13733 1951 87' 5125 Vip 1951 
TAN 58/259 1958 76' 10 4350 Vip 1958 
61/T/6108 1961 6' 20 555 Vip 1961 
62/TN/ 6054 1962 75' 55 3150 Vip 1962 

I arkivet finns ytterligare ett 60-talsprogram, från 1963. Då detta 
inte är längre än tre minuter och endast innehåller en intervju med 
en motionsåkare som gått i mål sent på kvällen, har jag dock ute
slutit det. 

Fotbollsreferat (Fo) 
Det utnyttjade Fo-materialet omfattar totalt ca 47 000 ord. 

Ungefärligt antal ord 
Arkivnr Är Längd i min av J erring Kod 

L-B 513 1934 9' 1295 Fo 1934 
L-B 1003 1935 32' 40 4350 Fo 1935 
L-B 2739 1938 11' 1505 Fo 1938 
L-B 3506 1939 15' 40 2400 Fo 1939 
L-B 4788 1943 17' 2400 Fo 1943 
L-B +9039(6) 1948 60' 7000 Fo 1948 Öst 
L—B+9039 1948 105' 13315 Fo 1948 Jug 

(14+15) 
Fo 1948 Jug 

L—B+23294(5) 1952 55' 7895 Fo 1952 
L—B+22014 1954 104' 6815 Fo 1954 

Arkivet innehåller inga Fo med Jerring från 60-talet. 

Undersökningsmaterialet och Jerringrepliker i program utanför 
detta har transkriberats med jämförelsevis grov beteckning (jfr Saari 
1975, s 58). Normalortografi används med det undantaget att vissa 
stavelse- och konsonantreduktioner noteras, t ex ståt Ut, å (och), e 
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(är), de (det), kalla (kallade) o dyl. Den enda prosodiska signal som 
markeras är paus. Detta görs med tecknet (p), oberoende av pausens 
längd. På några håll förekommer repliker av andra än Jerring ur ra
dioprogram som inte ingår i undersökningsmaterialet. Dessa repliker 
återges med normalortografi och utan beteckning för paus. 

Som bilagor ger jag språkprov från olika decennier ur Bb, Vip 
och Fo. En del av språkproven har valts därför att de program som 
proven är hämtade ur, diskuteras i framställningen i förbindelse med 
frågor som rör användning av manuskript (se vidare kapitlen 3 och 
7)-

E n k ä t  b l a n d  m e d a r b e t a r n a  

För att få en uppfattning om synen på språket inom Radiotjänst/ 
Sveriges Radio under 1930-, 40- och 50-talen har jag sänt ut en en
kät till 90 medarbetare som var verksamma någon gång under denna 
tidsperiod. Detta skedde redan 1973. Jag ansåg det nämligen ange
läget att, medan möjligheter ännu fanns, dokumentera diskussioner 
och åtgärder inom radion under de första decennierna. När detta 
skrivs är flera av dem som besvarade enkäten inte mera i livet. Jag 
ville i första hand veta hur de då aktiva medarbetarna såg på manu
skriptets roll i radioarbetet och om de kunde dra sig till minnes 
språkliga anvisningar, diskussioner om språkfrågor osv. De tillfråga
de gavs möjlighet att själva utforma sina svar men fick hjälp av ett 
antal stödfrågor (bilaga 6, s 19ß). Efter tre påminnelser kunde jag re
gistrera 65 inkomna svar, som på olika sätt använts i den följande 
framställningen men behandlats konfidentiellt. En systematisk redo
visning av enkätsvaren har skett när det gäller manuskriptets roll — 
generellt och hos Jerring (ss28, 50ff ) samt i fråga om språklig 
rådgivning och diskussioner om språkfrågor (s 30 ff). I övrigt har 
synpunkter som framkommit och bedömts vara av intresse vävts in 
här och var i framställningen, då med beteckningen »Enkätsvar 
1973.»2 

Sven Jerring — några biografiska notiser och något om hans förfat
tarskap 

Sven Jerring föddes den 8 december 1895 i Malung, där hans far, 
Alfred Jonsson, var distriktsveterinär. Innan Sven hunnit fylla två 
år bröt familjen upp från Malung och flyttade till Jämshög i 
Blekinge. Efter ytterligare två år flyttade familjen på nytt, denna 
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gång till Boxholm i Östergötland. Fadern och modern, Anna Karls
son, var båda födda och uppvuxna i Östergötland, han på Vikbolan
det, hon i Norrköping. 

Sven Jerring gick i folkskola i Boxholm, i samrealskola i Vad
stena, dit familjen flyttade när han var elva år gammal, och i gym
nasium i Norrköping. Han avlade studentexamen på latinlinjens hel
klassiska gren 1915. 

Vintern 1917 skrev Jerring in sig vid Uppsala universitet och 
började studera romanska språk. Han avbröt sina studier för att ta 
tjänst på svenska legationen i dåvarande Petrograd, nu Leningrad. 
Därifrån återkom han på våren 1918 och fortsatte sina studier i 
Uppsala. Men journalistiken lockade honom alltmer, och efter några 
år återvände han utan akademisk examen till Vadstena och erbjöd 
Östgöta-Bladet sina tjänster. 

Hösten 1922 anställdes han på Åhlén & Åkerlunds förlag i 
Stockholm, där han 1923 fick i uppdrag att leda förlagets reklam
sändningar i radio från Svenska Radiobolagets försöksstation. 

När Aktiebolaget Radiotjänst startade sina sändningar i januari 
1925, fick Jerring anställning som hallåman. Han kom sedan att va
ra verksam i olika funktioner i det företaget under mer än ett halv
sekel. 

Sven Jerring avled den 27 april 1979 i Stockholm. 

Det är tydligt att Jerrings eget språk har formats i en östgötsk språk
gemenskap. Hans mor- och farföräldrar, liksom hans föräldrar var 
östgötar, och själv växte han upp i Östergötland från sitt fjärde lev
nadsår. Skulle hans radiospråk innehålla drag av någon regional 
språkvariant, vore östgötska den naturliga. 

Redan under gymnasietiden var Sven Jerring en god skribent 
med starka litterära intressen. Hans uppsatser i de två sista ringarna 
fick aldrig lägre betyg än a. (Jerring 1970, s 21.) Han skrev dikter 
och fick i sista ring, mot ett honorar av fem kronor, en av dessa 
publicerad i Erik Lindorms satiriska skämttidning Naggen, i vilken 
han sedan kom att medverka tills tidningen upphörde 1922. (1970, 
s 59 f.) Det året skickade Jerring sin samlade lyriska produktion till 
Bonniers förlag för påseende. Manuskriptet antogs efter det att Jer
ring tillfogat ytterligare ett halvdussin nyskrivna dikter och trycktes 
under titeln Den stora tiden. (1970, s 62 ff.) I en anmälan i Dagens 
Nyheter (26 nov 1922) karakteriserade Bo Bergman samlingen som 
»en orolig och inte riktigt avklarad brygd» men med löften för fram
tiden. 

18 



Under studietiden i Uppsala skrev han litterära artiklar och 
tennisreferat, som han fick placerade i olika tidningar. Hans för
måga att skriva inbringade honom år 1921 första pris, tvåhundra 
kronor, i en litterär pristävling på temat Den bästa barnhistorienf 
som tidningen Husmodern hade utlyst. 

Som journalist i Östgöta-Bladet var Jerring under signaturen 
Jerker Ring bl a inbegripen i pennfäktning med konkurrenttid
ningen Wadstena Läns Tidnings Kniva-Heren och Ville i Momåla, 
bägge signaturerna avseende Vilhelm Moberg,4 och under samma 
signatur skrev han i juli—augusti 1922 ett reportage om ångbåten 
Per Brahes förlisning på Vättern 1918 och om bärgningsarbetet 
sommaren 1922. Reportaget trycktes på Östgöta-Bladets officin 
och såldes sedermera som häfte5 ombord på Per Brahe, som efter 
nödtorftig restauration gjorde en uppvisningsturné. 

Även sedan Jerring börjat sin anställning vid Radiotjänst fort
satte han att skriva. Här följer en förteckning över de böcker som 
han publicerat: 

Mitt museum. 1928 
Goddag flickor och pojkar. 1930 
»Stockholm—Motala.» Vad som sker vid en radioutsändning. 1933 
[tillsammans med Siffer Lemoine] 
PS från farbror Sven. Kåserier för ungdom. 1937 
Barnens radioring av Farbror Sven & Co. 1940 [bidrag: Barnens 
brevlåda s 5—14, Mikrofonen är nyfiken s 50—58, Blad ur Efraims 
dagbok s 70—82 och För Finlands barn s 126—130] 
På min våglängd. 1944 
Ur gruset. 1946 [tillsammans med Carl Lagercrantz] 
Farbror Sven sitter där och pratar. 1949 
Alla tiders Efraim Alexander. Reseskildringar för radiobarn. 1953 
Kors och tvärs genom 60 radioår. 1954 [tillsammans med Bo Will-
ners] 
Gamla våglängder och nya kanaler. 1959 
Sven Jerring Radioman. Farbror Sven berättar sina minnen. 1970 

Det är givet att Jerrings skrivande verksamhet under ungdomen 
blev honom till stor nytta i radioarbetet. Han skaffade sig en for
muleringsförmåga och en färdighet att handskas med språket som 
gav honom en god grund att stå på i det nya mediet.6 
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2 RADION OCH SPRÅKET UNDER DE FÖRSTA 
DECENNIERNA 

För att kunna sätta in Sven Jerrings radiospråk i ett större samman
hang måste vi veta lite om den språksyn som rådde inom Radiotjänst 
under de första decennierna. Viktigt att undersöka blir då: valet av 
stilnivå, förhållandet mellan förberett och spontant tal, bruket av 
manuskript, förekomsten av språklig rådgivning eller diskussion om 
språkfrågor samt inställningen till regionala språkliga varianter. 

Det är dessa allmänna frågor som behandlas i detta kapitel. Dis
kussionen inom radion om mera speciella språkliga problem, t ex bru
ket av di i stället för dom, behandlas längre fram i de kapitel där des
sa frågor tas upp. 

Språkbehandlingen. En översiktlig lägesbestämning 

En av dem som var med när Radiotjänst den 1 januari 1925 började 
sina sändningar, skriver i sitt enkätsvar (1973) följande på tal om ra
dion och synen på språket: »Ett korrekt behärskande av svenska språ
ket var ett conditio sine qua non [oeftergivligt villkor] , som inte ens 
bragtes på tal. » Överfört på Jerring blir detta i samma svar: »Att hans 
språk — ett ytterst ledigt skriftspråk eller ett ytterst vårdat talspråk, 
vilket man vill — var korrekt faller av sig självt.» 

Jag tror att dessa uttalanden väl karakteriserar den inställning till 
språket och medarbetarnas kvalifikationer som man hyste inom före
taget under Radiotjänsts första tid. För de akademiker som huvud
sakligen utgjorde den första tjänstemannastaben var ett korrekt be
härskande av det egna språket närmast en självklarhet. Deras likarta
de bildningsgång hade kommit dem att se på språket på ungefär sam
ma sätt. De hade alla fått sin skolning i en tid då, för att tala med 
Carl Ivar Ståhle, »prosans genrer låg ganska fasta, och 'högprosan' var 
en realitet, som upplevdes både i läseböcker och i obligatoriskt åhör
da högtidstal» (Moide Sc Ståhle 1970, s 66). Eftersom mediet var 
nytt, fanns det inte någon tradition inom radion att falla tillbaka på, 
utan det blev naturligt att föra det tonläge och den stil vidare som var 
förhärskande bland den tidens akademiskt bildade, överhuvudtaget 
sökte sig Radiotjänst under det första skedet förebilder i redan eta
blerade former av kulturlivet. Det var universiteten, orkester- och fö
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reläsningsföreningarna, skolundervisningen, kyrkan och teatrarna 
som lämnade bidrag till Radiotjänsts dagsprogram — nöd torftigt till
rättalagda för radiosändning (Forsen 1949, s 216f; Forsen 1966, 
s 13f; Franzén 1965, s 67f; Hallingberg 1967, s 125, 132, 284, not 
52). 

De föreläsare och föredragshållare som anlitades hade i regel lik
artad bakgrund, varför språket i radio kom att ligga på en och samma 
tämligen höga stilnivå — f ormellt oantastligt och värdigt korrekt. 

H a l l å m a n n e n 1  

En mycket stor betydelse ansågs från allra första början hallåmannen 
ha.2 Han representerade företaget utåt. Han var ett allt i allo som, 
innan inspelningstekniken började tas i bruk några år in på 1930-ta-
let, hade en direkt, personlig kontakt med de medverkande i pro
grammen: han tog emot dem och visade dem till rätta, han fick ofta 
försöka bistå någon som gripits av rampfeber inför den förestående 
uppgiften — vara »nervlugnande psykiater», säger Jerring (Jerring-
Willners 1954, s 72) — och han på- och avannonserade programmen i 
den studio varifrån sändningen ägde rum. En uppfattning om hur 
man inom Radiotjänst såg på hallåmannens uppgift och kvalifika
tioner får man av ett anförande »Vilka krav böra ställas på hallåman
nen?» som den förste riksprogramchefen Julius Rabe höll vid en kon-
konferens med Radiotjänst och representanter för de privata rund
radiostationerna i maj 1929.3 Här konstaterar Rabe inledningsvis att 
hallåmannen, därigenom att han är den som knyter samman dagspro
grammets olika inslag, har möjlighet att skapa »en levande kontakt 
mellan radion och dess lyssnare». Ett villkor är att han anpassar sig 
efter mediets speciella egenart, som enligt Rabe kan sägas bestå i att 
det »från den enskilde enkla lyssnarens synpunkt» mera är en privat 
angelägenhet än en offentlig. Radiorösten talar varje gång till den en
skilde lyssnaren i hemmet och inte till en stor församling. Hallåman
nens sätt att tala bör därför inte vara cirkusutroparens. »Det är i 
400 000 h e m», understryker Rabe, »som de svenska radiolyssnarna 
finnas, och det tonfall, det sätt att tala, som radiotalaren bör ha, bör 
därför vara det goda hemmets intima tonfall» (s 2). Och han efterly
ser personer med, som han säger, »kultiverade röster». Kurser i tal
teknik, studier vid teaterskolor eller vid Musikaliska akademien är in
te erforderliga, »men de [dvs aspiranterna] skola åtminstone ha hum 
om hur kultiverat svenskt språk skall klinga och kunna göra sig reda 
för vad i rösten och språkets behandling det är, som gör att talet blir 
kultiverat. Att det inte duger med talfel förstår envar, men man bör 
också akta på att vederbörandes organ äger naturlig sonoritet och 
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klangfullhet» (s 2). 
Rabe förefaller själv inte vara helt klar över vad som konstituerar 

en kultiverad röst — »det gäller här en alldeles specifik art av kultive-
ring», säger han (s 2) — me n han framhåller att den inte infinner sig 
med studentexamen, »inte ens genom en disputation för fil. doktors
graden». Han är dock benägen att hålla en kvinnas röst för mera kul
tiverad än en mans, om personerna i övrigt har samma bildningsgrad. 
Därför finner han det helt i sin ordning att hallåverksamheten emel
lanåt handhas av en kvinna.4 

Utöver en kultiverad röst bör hallåmannen också ha »en viss sti
listisk förmåga», dvs kunna formulera sig varierat och i enlighet med 
grammatiken. Rabe anför härvid ett aktuellt exempel, där han gått 
till rätta med en hallåman för dennes brist på variation i uttryckssät
tet under annonsering av ett musikprogram. 

Att finna hallåmän som formulerar sig så, att resultatet blir »rik
tig svenska» tycks inte vara något problem för Rabe. Det tycks vara 
värre med det sakligt exakta. Inkorrekta uppgifter lämnas då och då 
av tjänstgörande hallåmän, uppger Rabe och exemplifierar med en 
fadäs av Sven Jerring. Denne hade dagen innan anmält uvertyren till 
Mozarts opera Enleveringen ur seraljen med orden »Enleveringen ur 
seraljen, uvertyr av Mozart». Hallåmännen måste veta vad de talar 
om, och här är Rabe bestämd: »Ett oeftergivligt krav är att vederbö
rande ha en så pass omfattande allmänbildning, att de äro allround 
män» (s 4). 

Sist i sitt anförande berör Rabe uttalet av förekommande utländ
ska ord. Så goda insikter i tyska, franska och engelska bör man i det 
sammanhanget kräva av hallåmännen, att de på egen hand kan klara 
uttalet. Eftersom det i programmen ofta förekommer musiktermer 
på italienska, bör i vaije fall principerna för italienskans uttal också 
vara dem bekanta. 

Rabe berör inte direkt frågan huruvida en hallåman skall tillåtas 
ha ett regionalt färgat språk eller ej. Detta problem tas emellertid upp 
i den diskussion som följde på Rabes anförande. (Se vidare s 45). 

Rabes synpunkter på vad som bör utmärka en god hallåman kan 
kompletteras med några uppgifter ur den bok som publicerades med 
anledning av Radiotjänsts femårsjubileum — Radiotjänst. En bok om 
programmet och lyssnarna (1929, s 275f). Där poängteras, liksom 
av Rabe, hallåmannens funktion som kontakt skapare mellan radion 
och dess lyssnare. »Det är ett grannlaga värv», heter det (s 275). För 
att göra lyssnaren mottaglig för det program som annonseras, krävs 
av hallåmannen en förmåga till ett slags stilistisk differentiering: 
»Barnprogrammet fordrar av programledaren [dvs hallåmannen] 

sin speciella friskhet och omedelbarhet, dragspel och kuplettsång vilja 
ha en slags konferencier, föredragen måste introduceras på sitt 
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sätt, och det går icke an att annonsera symfonier och operetter i 
samma stil. För detta kräves icke bara naturlig takt utan också största 
smidighet av både röstorgan och uttryck» (s 21 bi). 

S k hallåprov anordnades tidigt, även om det enligt uppgift av Bo 
Willners till en början inte var fråga om någon organiserad verksam
het. Jerring, som anställdes först av alla, behövde inte genomgå något 
prov (Jerring 1959, s 21), men när Willners tre år senare, 1928, kom 
till Radiotjänst, fick han dels göra läsprov i främmande språk, dels 
framföra en dramatisk text — doc k utan krav på scenisk nyansering. 
Under överinseende av de ordinarie hallåmännen Sven Jerring och 
Walter Holmstedt fick han också, »jämte två andra», prov tjänstgöra i 
en vecka. Därefter antogs han ( Jerring-Wfllnejrs 1954, s 26ff). 

Willners kom sedermera att själv ansvara för de prov som anställ
des med nya aspiranter. Om detta skriver han i ett brev till mig (11 
aug 1970): »Vederbörande skulle bl a ha förmågan att [...] med van
ligt talspråk läsa skriftspråklig text, vidare ledigt redogöra för dagens 
program, läsa efterlysningar och telegram, orienteringar till teater, 
konserter och dyl, allt med nyansering efter innehållet.» Han nämner 
att man för att pröva en aspirants förmåga att anpassa framförandet 
efter programinnehåll, kunde ställa illustrationer av »lättare» och »lite 
allvarligare» programpunkter vid sidan av varandra. 

Den blivande hallåmannens röst skulle vara »behaglig», ha en 
»jämn modulation», inte ha »några tröttande egenheter». Willners 
minns att somliga frågade hur de skulle »lägga rösten» vid provet och 
att han svarade dem att de skulle vara naturliga. Faran framför allt 
med sådana aspiranter som hade viss talutbildning bakom sig, var att 
de ofta tänkte för mycket på hur de talade, till förfång för natur
ligheten. 

Provets uppläggning förefaller inte ha förändrats mycket genom 
åren. I en av Manne Ginsburg skriven artikel under rubriken Hur blir 
man hallåman? (När Var Hur 1945, s 417) sägs läsning av dagspro
gram, meddelanden och texter på olika språk ingå i hallåprovet. Det 
heter vidare att rösten »bör vara mjuk och välklingande och ha den 
personliga timbre utan vilken ingen blir en verklig hallåman». 

Provets stomme tycks alltid ha utgjorts av ett dagsprogram, några 
meddelanden av olika slag, musikannonser samt några texter på främ
mande språk. Vissa andra uppgifter har kunnat variera med radions 
aktuella programutbud. En av dem som gjorde hallåprov i mitten av 
50-talet har berättat för mig, att det provet t ex innehöll en påannons 
till programmet Karusellen, 50-talets stora familjeunderhållning. Man 
ville ta reda på om aspiranterna kunde anslå den konferencierton som 
blivit den naturliga inramningen av det programmet.5 

Allra tidigast tycks proceduren omkring hallåproven ha varit en 
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angelägenhet för programchefen. När t ex Bo Willners 1928 provade 
för att bli »Radiotjänsts tredje hallåman», bedömdes hans prestation 
enbart av dåvarande programchefen Nils Holmberg (Jerring-Willners 
1954, s 27f). Efter hand blev bedömarna flera, och man kunde tala om 
en jury. Enligt vad Willners har sagt mig utvecklades denna mer eller 
mindre spontant bland dem inom företaget som hade intresse för 
språk och språkbehandling i radio. Jurymedlemmarna åhörde aspiran-
terna i kontrollrummet bredvid studion, noterade en iakttagelse här, 
en iakttagelse där och jämförde sina anteckningar.6 Så har i princip 
juryarbetet fortlöpt genom åren, om också en utvecklad inspelnings
teknik så småningom åstadkom, att juryn inte var med vid själva pro
vet utan sammankallades en tid efteråt till s k hallåavlyssning. 

En rundfråga bland några medarbetare som under olika perioder 
deltagit i juryn, ger vid handen att någon språkman av facket vanligen 
inte har varit knuten till jury arbetet. Egen erfarenhet av radiotalande 
och särskilt av arbetet som hallåman samt ett visst språkintresse har av 
tradition ansetts väsentligare än formella språkliga meriter. (Jfr s 
om språkmäns påverkan.) Bertil Moide, som alltsedan mitten av 50-
talet vid olika kurser för radions anställda har talat om språk och 
språkvård, har enligt egen utsago deltagit i juryns sammanträden en
dast några gånger under senare hälften av 60-talet. En talpedagog 
med anknytning till Sveriges Radio har däremot deltagit regelbundet 
sedan början av 60-talet. 

I takt med Sveriges Radios personella expansion har hallåprovets 
betydelse och räckvidd minskat. I början fungerade hallåprovet när
mast som något av ett allmänt röstprov, det var en inkörsport till var
jehanda uppgifter. Numera anställs en person direkt av respektive re
daktion, och hänsyn tas till andra meriter än till dem som har med 
språk- och röstbehandling att göra och som mäts i hallåprovet. Visar 
det sig senare att vederbörande brister i något avseende på dessa bäg
ge punkter, kopplas talpedagogen in.7 

A n d r a  r a d i o t a l a r e  

Genom att den tjänstgörande hallåmannen i praktiken kom att upp
träda som ett slags värd för de olika medverkande är det naturligt att 
han blev ganska väl förtrogen med deras sätt att förbereda och ge
nomföra sina program. Jerring uppger (1944, s 39f) att han och hans 
kolleger särskilt studerade dem som kom till Radiotjänst för att tala 
eller hålla föredrag. Mer eller mindre regelbundet återkom scoutche
fen Ebbe Lieberath, museilektorn Ernst Klein och utrikeskrönikören 
Verner Söderberg. Och dessa beundrades, främst kanske för förmå
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gan att uppträda tämligen obundna av manuskript men också för att 
de var och en på sitt sätt förstod att göra en framställning njutbar för 
lyssnaren. »Åt oss studiofunktionärer», skriver Jerring, »hade sådana 
män givetvis mycket att lära ut.[—J Vi hade samma uppgift om än i 
blygsammare skala» (1944, s 40). 

Men inte alla radiotalare var lika lämpade för det nya mediet. 
Rädslan och respekten för den tekniska apparatur som omgav sänd
ningarna gjorde att åtskilliga spände sig och använde ett onaturligt 
och uppstyltat språk. Man skall komma ihåg att de av Radiotjänst an
litade föredragshållarna och föreläsarna i regel var rutinerade talare, 
men att de var vana att vända sig till sitt auditorium från en kateder. 
Att sitta ensam vid ett bord framför en mikrofon i en studio var nå
got helt nytt för dem, en situation som ställde andra krav på dem. 

Många klarade inte den omställningen. Och inte bara det — deras 
högtravande retoriska språk bidrog nog mycket till att medverkande 
som inte var så vana att yttra sig offentligt blev osäkra om sitt eget 
språks värde i radio. Det ligger säkert en radiomans bittra erfarenhet 
av hämmade, svårkonverserade intervjupersoner bakom Olof Forsens 
yttrande i Idyll och Aktuellt (1966, s 92) att »svenska folket, i varje 
fall folket på landsbygden, utan högre skolundervisning och med viss 
respekt för präster och andra överhetspersoner, trodde att man helst 
skulle tala som en bok. De var vana vid kyrkoherdar och skådespelare 
och professorer och lärare, och så ansåg de att deras vardagliga tungo
mål inte var fint nog». (Jfr Forsen 1949, s 223). Vid samtal och för
övningar som föregick själva programmet kunde de använda sitt eget 
naturliga talspråk men inte när sändningen började. Jerring berättar 
om en intervju som han en gång gjorde med en gammal skolkamrat. 
Före programmet gick de igenom vad de skulle tala om, och Jerring 
stenograferade ned det spontana samtalet, för att det sedan skulle 
kunna ligga till grund för ett ledigt meningsutbyte framför mikrofo
nen. När kamraten fick se utskriften av Stenogramme t gjorde han e-
mellertid ändringar i den »på varenda rad», skriver Jerring: » 'vi hava' i 
stället för 'vi har', 'som tidigare påpekats' i stället för 'som jag sa 
nyss', 'det synes ogörligt' i stället för 'det är nog omöjligt' och så vi
dare» (1937, s 21). 

F r å n  m a n u s k r i p t b u n d e n h e t  t i l l  e n  f r i a r e  
t a 1 s t i 1 

Det mesta av vad som framfördes i radio under den första tiden lästes 
från manuskript. Bygde- och samhällsreportage, diskussioner och de
batter, program som idag utformas med hjälp av skrivna s k mellan-
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s tick,8 stödanteckningar och stolpar om ens det, var vid denna tid of
tast detaljutskrivna i förväg. Vad lyssnarna fick höra var närmast ett 
slags teater. Radioreportaget brukar också anses ha sina rötter inom 
radioteatern.9 Av Julius Rabe betecknas regissören Per Lindberg som 
banbrytare för radions bygde- och samhällsreportage (Rabe 1944, 
s 187). Lindberg anställdes som chef för radioteatern den 1 juli 
1929, och i hans vidlyftiga planer för verksamheten ingick skildring
ar av svensk natur och svenskt samhällsliv. Jerring uppger att Lind
berg var den förste som insåg att vanliga människor i skilda miljöer 
utgjorde utmärkt programstoff (1959, s 143). Men för teatermannen 
Lindberg blev reportaget snarast en regiuppgift. Han utarbetade ma
nuskript, instruerade de medverkande, antingen autentiska röster el
ler för programmet särskilt anställda, professionella skådespelare, re
peterade och lät spela upp. Jerring deltog som reporter i Lindbergs 
brett upplagda reportage »Det svenska timrets saga» och berättar så: 

»Mitt inslag kom från en plats vid övre Indalsälven, där skulle jag göra en 
scen med flottkarlar och sprängning av en bröt. Allting gick efter vederbörligen 
godkänt manuskript. Flottkarlarna hade var sin replik uppskriven på var sitt 
pappstycke. Minst tjugo gånger repeterade jag med mannarna och lika många 
gånger sprängdes bröten i älven med ett dånande dynamitskott — i en sandgrop 
lagom långt från mikrofonen. 

Det klaffade fint vid utsändningen. Skottet kom i rätta sekunden och skräll
de lagom hårt. Ingen flottkarl snubblade på sin replik. Min scen höll den före
skrivna tiden, sju minuter, och passade millimeterexakt in i pusselspelet om det 
svenska timret. 

Äkta älv, äkta bröt, äkta flottare, äkta dynamit. Äkta reportage?» (1959, 
s 144.) 

Även om Jerring i mycket fascinerades av Lindberg kunde han in
te förlika sig med dennes sätt att utforma reportageprogram. Teater 
var en sak, reportage en annan. Jerrings kollega Olof Forsen delade 
denna uppfattning. Äkthet och naturlighet skulle känneteckna ett 
verkligt radioreportage.1 0 

Man kan gott tänka sig att det av Lindberg introducerade, regisse
rade reportaget i sin välrepeterade form kunde lägga en hämsko på 
medarbetare som i Jerrings och Forsens efterföljd försökte sig på ett 
friare reportage. Det kunde uppstå ett behov av att inför lyssnarna 
urskulda sig en aning för att ett program formmässigt innehöll ska
vanker. Gustaf Näsström torde t ex ha känt ett sådant behov när han 
inledde en reportageserie från mellersta Norrland 1936. (Se s 42) Näs
ström säger: 

»Vi ta r henne först i en liten serie av intervjuer som alla har gjorts på stående 
fot. Går det lite knaggligt och släpigt ibland, så får ni vackert tänka på att det 
skulle låta sju resor värre, om dessa präktiga arbetsmänniskor skulle stå och läsa 
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sina repliker från ett papper. I valet mellan konstmässig fulländning och spontan 
naturlighet vågar jag t ro att naturlighet är att föredra.»**" 

Vid diskussioner och debatter gick man till väga på det sättet att 
man samlade deltagarna i programmet till ett förberedande samman
träde, där dessa deklarerade sina åsikter i den aktuella frågan. Var 
och en ombads därefter att leverera ett manuskript på fem till tio mi
nuter. De inkomna manuskripten mångfaldigades och sändes ut till 
deltagarna, som därvid hade tillfälle att göra ändringar i sina inlägg. 
Man träffades kanske ännu en eller ett par gånger och gjorde ytterli
gare justeringar. Vid sändningen lästes sedan de väl förberedda inläg
gen av respektive deltagare. Ett annat tillvägagångssätt var att vid en 
första samling låta deltagarna diskutera det förelagda ämnet, under 
det att programledaren eller någon annan antecknade vad som sades. 
Med anteckningarna som stöd gjorde programledaren så »ett slags skå
despel», som tillställdes deltagarna. Inläggen finslipades, man repete
rade ̂  — »med eller utan regissör», meddelar Forsen ( 1949, s 218) — 
och sände. (Se Forsen 1949, s 21 7f; Forsen 1966, s lOOff; Halling-
berg 1967, s 71; jfr Wilson 1934, s 65f; Unsgard 1967, s 156.) »De 
välformulerade, i hemmets lugna vrå omsorgsfullt inkörda replikerna 
gjorde ibland en så kuriös effekt, i synnerhet om de skulle tolka upp
rörda känslor, att den osynliga publiken landet runt måste ha gap-
skrattat», sammanfattar Jerring sina intryck av en debatt (1949, 
s 15). 

Man kan undra över det egentliga motivet till att en debatt i radio 
fördes på detta sätt. Uppenbarligen har den tidigare nämnda strävan 
efter »konstmässig fulländning» som utmärkte Lindbergs reportage 
och som Näsström sade sig avstå ifrån, varit en drivfjäder också för 
dem som hade hand om debatter och diskussioner. Idealet var ett 
väloljat maskineri, där debattdeltagarna avlöste varandra med ett fly
tande föredrag. Ett annat, inte mindre vägande skäl var nog att med 
skrivna förhandsgranskade inlägg hade programledaren kontroll över 
vad som hände. Han hade garantier för att ingen avvek från dekorum. 
(Jfr Att tala i radio 1940, s lOf.) Åtskilliga medarbetare har nämligen 
vid samtal med mig antytt att Radiotjänst från början inte lämnade 
stort utrymme åt brännbart stoff, åt sådant som ansågs ömtåligt. Hal-
lingberg omtalar att det under 20- och 30-talen livligt debatterades 
om radion överhuvudtaget kunde ta upp kontroversiella ämnen 
1967, s 280, not 202). Till det mest kontroversiella räknades politi
ken. (Jfr Briggs 1961, s 268.) Det dröjde t ex ända till 1932 innan 
det ansågs möjligt att inför riksdagsvalet sända en partipolitisk dis
kussion i radio. (Jfr Wilson 1934, s 63.)13 Den svenska radion var 
»ett ombonat borgerligt hus», skriver Olof Forsen, »där inget okynne 
och ingen rabulism tilläts och där de friska fläktarnas temperatur och 

27 



vindstyrka noga kontrollerades innan de släpptes ut i etern» (1949, 
s 217). 

För dem som medverkade i radio med föredrag, kåserier o dyl var 
det närmast regel att använda fullt utskrivna manuskript. Detta kändes 
säkert tryggast för dem själva men rekommenderades också av Radio
tjänst, framför allt för att de medverkande skulle kunna hålla den tid 
som ställts till deras förfogande. (Se vidare s 38 ) Som ovan nämnts 
fanns det emellertid några i radio regelbundet återkommande personer 
som föredrog att inte vara bundna av manuskript.14 Förutom de av 
Jerring omtalade kan jag nämna Eli Heckscher och Ernst Wigforss, om 
vilka det i många enkätsvar heter att de talade utan manuskript. Av en
kätsvaren kan man utläsa att det ansågs vara en prestation att tala fritt. 
Den lilla kretsen manuskriptlösa omnämns med respekt och beundran. 

Av de 38 medarbetare som i enkäten redogjort för sina egna manu
skriptvanor, är det inte någon som uppger sig ha talat fritt. De flesta är 
dock angelägna att stryka under att manuskriptets utseende kommer 
an på programmets art. Vid intervjuer användes vanligtvis stolpar och 
stödanteckningar. Vid reportage var en eventuellt förekommande in
gress i regel helt utskriven, likaså de kommentarer, mellanstick, som 
binder samman reportagets intervjuer och samtal. Ett inslag i t ex Da
gens eko eller ett kåseri över ett ämne gick också vanligen efter helt ut
skrivet manuskript. 

Beträffande det helt utskrivna manuskriptets utseende pekar prak
tiskt taget alla enkätsvar i samma riktning. Med traditionell ortografi 
försökte man utarbeta manuskriptet i så ledig och talspråklig form 
som möjligt och tala fram det vid mikrofonen. Ett par medarbetare, 
verksamma till omkring 1950 respektive mitten av 1970-talet, säger sig 
ha tillämpat ett slags uttalsstavning vid manusförfattandet och skrivit 
säj er y dom, ä eller e 'är' osv. Ambitionen att framstå som en talare 
utan manuskript har lockat till olika experiment. Det har sagts mig att 
det förekommit radiotalare som — för att förstärka intrycket av ore
flekterat talspråk — har spetsat sitt koncept med omtagningar och 
konstruerade felsägningar. En under 1940-talet verksam medarbetare 
uppger sig inför mikrofonen ha börjat en mening annorlunda än i ma
nuskriptet för att på så sätt tvingas att anpassa resten av meningen ef
ter den förändrade början; en annan, verksam under 1950-talet, säger 
sig ha laborerat med medvetna anakoluter. 

Även om Jerring ofta var i tillfälle att studera mikrofonrespektens 
avigsidor, har han kunnat iaktta en successiv förändring till det bättre: 
radions medverkande föreföll att undan för undan vänja sig vid den 
nya främmande talsituationen och började tala naturligare (Jerring 
1944, s 119). I den tillsammans med Bo Willners utgivna boken Kors 
och tvärs genom 60 radioår (1954, s 147) vill han som huvudorsak till 
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den ledigare tonen i radio se den utveckling mot naturligare umgänges
former överhuvudtaget, som han menar hade ägt rum under de år som 
gått sedan Radiotjänst sände sina första program och som bl a var en 
följd av att människor i ökad utsträckning hade börjat träffas i för
eningar och på idrottsplatser. Han tycker också att de egna medarbe
tarna hade börjat bli djärvare och frimodigare i sitt programarbete, nå
got som påverkade den rent språkliga utformningen. 

Olof Forsen (1949, s 222f) anför en tredje förklaring till den ledi
gare tonen: möjligheten att göra inspelningar i förväg, vilket blev verk
lighet något år in på 1930-talet. (Om detta se Beskow Tainsh 1978, 
s 3 ff.) Vetskapen om att vad man sade inte var oåterkalleligt utan 
kunde tas om och vid behov retuscheras måste ha inneburit en lättnad 
inte bara för den medverkande utan också för radioreportern. Den mi
nutiösa förövningen, som i olyckliga fall fick den intervjuade att vid 
sändningen inte svara spontant på frågorna utan försöka dra sig till 
minnes formuleringarna från övningen, blev inte längre lika nödvändig. 
Det förhåller sig kanske paradoxalt nog så, menar Forsen, »att det är 
framsteg på det tekniska området som har hjälpt oss fram till ett le
digare och naturligare språk i radion» (1949, s 222). 

Det är väl svårt att säkert ange vad som har haft störst betydelse 
för en förändring av språket i reportage och intervjuer i ledigare rikt
ning. Liksom när det gäller många språkliga förändringar av annat slag 
tror jag vi får räkna med samverkande orsaker, där de av Jerring och 
Forsen åberopade kanske varit de viktigaste. Vi får heller inte glömma 
ä n n u  e n  f a k t o r ,  n ä m l i g e n  f r å n v a r o n  a v  i  d e t a l j  u t s k r i v n a  
manuskript, som blev allt vanligare under 30-talet och som väl 
kan betraktas som ett utslag av det dristigare handlande som Jerring 
tyckte sig iaktta hos sina kolleger. Saknades den typen av manuskript 
var åtminstone en källa till onaturliga s k uppläsningstonfall elimine
rad. Dessutom: De som alltjämt använde fullt utskrivna manuskript 
började efter hand avfatta dem i ledigare och mera talspråklig form, 
härtill säkert påverkade av den manuskriptgrans kände verksamhet som 
ägde rum inom den s k föredragsavdelningen och som till inte ringa del 
bestod i att göra alltför skriftspråkliga manuskript mera talspråkliga 
(se s 36ff). Sannolikt har, för att återknyta till Forsen, inspelningsap
paraturen hjälpt radioreportrarna att i allt högre grad arbeta med en 
kombination av stolpar, stödanteckningar och utskrivna manuskript, 
men det bör understrykas att det redan innan inspelningsmöjligheterna 
fanns, gjordes manuskriptfria reportage, som säkert stimulerade till ef
terföljd. Det verkar ju som om det bland radions medarbetare alltid 
tycks ha ansetts som eftersträvansvärt och föredömligt att framträda 
utan manuskript. (Sc ^ 24f, 28.) 
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Språkvård och språkpolitik 

I n t e r n  s  p  r  å  k  d  i  s  k  u  s  s  i  o  n  o c h  s p r å k l i g  
r å d g i v n i n g  

De ovan återgivna mer eller mindre officiella uttalandena om vad som 
i språkligt avseende togs för givet eller krävdes av den som sökte an
ställning vid radion kan betraktas som ett slags behörighetsvillkor. Sva
rade man inte mot vad som ansågs vara »ett korrekt behärskande av 
svenska språket» sållades man undan. Frågan är emellertid vad som 
hände när man väl var anställd. Fanns det då någon intern utbildning 
på området? Kunde man tänka sig att företaget då ville länka medarbe
tarnas språk i den ena eller andra riktningen? Jag har med en del av 
frågorna i enkäten sökt få en uppfattning om i vilken utsträckning 
medarbetarna ägnat tid åt frågor som rört språk, språkvård och språk
riktighet, samt vidare efterlyst språklig rådgivning. 

Nedan diskuteras svaren på följande fem frågor: 
1. Fick ni några anvisningar om hur ni skulle tala i radio? 
2. Fanns det en tyst överenskommelse mellan medarbetarna om hur 

man skulle tala i radio? 
3. Uppfattade ni någon medarbetare som auktoritet i språkriktighets

frågor? 
4. Utövade akademiska språkvårdare någon påtryckning på er? 
5. Debatterades ofta frågor av språklig art vid interna diskussioner? 

Jag behandlar dessa frågor var och en för sig. 

Fråga 1: Fick ni några anvisningar om hur ni skulle tala i radio? 
Av de 65 personer som besvarat enkäten har 44 kommenterat frå

ga 1. Drygt hälften (27) säger sig inte ha fått några anvisningar alls. I 
den mån svaren byggts ut utöver ett »inga anvisningar alls», »inga» eller 
»nej», förekommer uppgifter som »kanske ej behövdes», »var och en 
sjöng efter sin näbb utan direktiv», »man skapade sin egen stil», »hand
lingsfrihet». 

Av de återstående 17 uttrycker sig 15 så, att det står klart att inte 
heller de fått några direkta anvisningar när de började vid radion utan 
vägletts efter hand. Vägledningen tycks framför allt ha utgjorts av kol
legers kritik och synpunkter. »Jag fick veta att jag talade för snabbt», 
skriver en, »tabbar påpekades, mest uttal», en annan. Vissa hänvisar till 
sammanträden med Gösta Bergman, Erik Wellander eller Elias Wessen, 
och några uppger sig ha dragit lärdom av den lilla skriften Att tala i ra
dio, som främst var tänkt som en rådgivare för föredragshållare och 
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som bl a gav anvisningar om hur man skulle förfara med ett skrivet 
manuskript (se vidare s37ff). En person, huvudsakligen verksam under 
30-talet, påpekar nyttan av brev från lyssnare och artiklar om språk i 
tidningar. Endast 2 medarbetare antyder att de i samband med anställ
ningen har fått språklig vägledning. Bägges uppgifter går tillbaka till 
40-talet och vittnar om företagets trots allt begränsade insatser, eme
dan den ene säger sig ha tagit emot »fåtaliga och vaga direktiv be
träffande uttal och språkbehandling» och den andre anvisningar som 
inte var »särskilt omfattande». 

Fråga 2: Fanns det en tyst överenskommelse mellan medarbetarna om 
hur man skulle tala i radio? 

Denna fråga har besvarats av 23. Av dessa har 11 svarat jakande 
och i de flesta fall närmare angivit vari »den tysta överenskommelsen» 
bestod. Nedanstående citatsamling ur svaren är representativ för med
arbetarnas mening: 

Alla bemödade sig om att tala 
tydligt, klart, nyansrikt och helst 
dialektfritt (Avser 30-, 40- och 
5 O-talen) 

Alla var förtrogna med normala 
språkriktighetskrav (Avser 30- och 
40-talen) 

Det gällde att tala god hög
svenska eller i nödfall vårdad 
och modifierad provinsialsven-

ska (Avser 50-talet) 

En ledig, välformulerad tal-
språklighet ett ideal att efter
sträva (Avser 50-talet) 

En övergripande allmän 
oskriven uppfattning om 
hur en hallåman i princip 
skulle låta och formulera 
sig (Avser 40-talet) 

En av de 11, anställd i mitten av 40-talet, erinrar sig att »den tysta 
överenskommelsen» inom en bestämd grupp av radiomän kunde ta sig 
sådana uttryck att »det hela utmynnade i en tävlan mellan kapaciteter, 
såna som Manne Berggren, Henrik Dyfverman och flera andra, i kon
sten att formulera och inte minst i konsten att variera formuleringar». 
En annan tillfrågad kommer ihåg att han som nyanställd, 1940, slogs 
av sina kollegers i hans tyckte pretiösa sätt att tala, t ex vid program
sammanträden: »De talade som om de hade körsbär mellan läpparna, 
sög på orden, vinnlade sig om det kultiverat formfulländade. Inläggen 
kunde bli små utsökta litterära prestationer framförda med en skåde
spelares omsorg om det vokala.» 

31 



Tre tillfrågade säger sig vara medvetna om att »en tyst överens
kommelse» existerade men kan inte definiera den, medan 5 menar 
sig inte känna till någon. Ett klart »nej» svarar 4 tillfrågade. 

Fråga 3: Uppfattade ni någon medarbetare som auktoritet i språkrik
tighet s frågor? 

På denna fråga har avgivits 27 svar. I 18 av dessa namnges 16 
medarbetare, uppfattade som auktoriteter. Rangordnar vi dem efter 
det antal »röster» var och en erhållit, får vi följande uppställning: 

Olof Forsen 7 Sven Wahlström 2 
Sven Jerring 6 Adolf Anderberg 1 
Bo Willners 5 Karl Axel Arvidsson 1 
Rolf Lundgren 4 Henrik Dyfverman 1 
Pontus Bohman 3 Carl Anders Dymling 1 
Lennart Hyland 2 Berndt Friberg 1 
Börje Lindell 2 Sverker Martin Löf 1 
Folke Olhagen 2 T G Wickbom 1 

Namnförslagen kan följas av kommentarer som »Språkriktighets
man med sunda åsikter var Olof Forsen», »Jerring 'en stat i staten'», 
»Bo Willners den korrekte», »Rolf Lundgren i uttalsfrågor». 

I 6 svar nämns ingen enskild medarbetare vid namn, utan där 
framhålls kollektivt sådana som hade en utbildning som täckte speci
ella ämnesområden — djur och natur samt musik specificeras — och 
som vid behov kunde rådfrågas. Vidare talas där om »ett slags ideal
bildning som utgick från pionjärernas mikrofonstil». I 1 svar, lämnat 
av en från 30-talets mitt verksam, tilldelas »lexica» auktoritetens roll. 
Ingen auktoritet, slutligen, anförs i 2 svar, som lämnats av en som an
ställdes i början av 40-talet och en annan som anställdes i mitten av 
50-talet. 

Fråga 4: Utövade akademiska språkvårdare någon påtryckning på er? 
Frågan har besvarats av 35 personer. Av dessa uttalar sig 28 helt 

entydigt: akademiska språkvårdare har inte utövat några påtryck
ningar på dem. 

Kontakterna mellan språkforskarna och radion synes emellertid 
ha varit goda, och initiativen till samarbete tycks ha kommit från fö
retaget. I de flesta svaren varieras temat: »Wellander tillfrågades», 
»Bergman och Moide anlitades», »Språknämnden konsulterades».15 

På något håll poängteras att språkforskarna gav råd i fråga om uttal 
av namn och orter; därvid framhålls också Språknämndens skriftserie, 
i synnerhet nr 6, Uttalsordlista och nr 14, Svenska ortnamn med ut
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talsuppgifter. I ett par fall nämns Åke Nygrens handledning i talteknik 
»några gånger under 50-talet», och 1 tillfrågad, vars minnen i huvudsak 
rör 30-talet, erinrar sig att Olof Gjerdman föreläste »om dialektala frå
gor och 'riksspråk'». 

Tre medarbetare — den ene med hågkomster från 30-talet, de båda 
andra från mitten av 40-talet — upp ger att de inte kommit i kontakt 
med någon språkforskare av facket. »De som anställdes förutsattes ha 
en god egen utbildning på området», fastslår i det sammanhanget en av 
»fyrtitalisterna». 

Tre medarbetare svarar ja på frågan med reservation för att ordet 
påtryckning måhända är för starkt. Det var snarare fråga om »reaktio
ner» från språkvårdarna i form av klagomål över i deras tycke felaktiga 
uttryckssätt eller feluttal av ord. 

Lite för sig står 1 tillfrågad. Denne säger sig inte kunna dra sig till 
minnes någon påtryckning generellt sett men anför ett klart fall, där 
Språknämnden ville länka utvecklingen i en viss riktning: frågan om di 
eller dom för skriftens de i radio. (Om detta se kap 5.) 

Fråga 5: Debatterades ofta frågor av språklig art vid interna diskussio
ner? 

Frågan har besvarats av 42 personer. Av dessa meddelar 33 att 
språkfrågor ofta har diskuterats. En tillfrågad anser att frågor av språk
lig art t o m »hörde till de oftast debatterade problemen». Något sär
skilt forum för språkfrågor synes emellertid inte ha funnits, ^ utan 
frågorna har kunnat tas upp, dels vid de regelbundna programkollegier
na och veckosammanträdena, dels — och kanske oftare — informellt o-
lika medarbetare emellan» (Jfr Hallingberg 1967, s 95.) 

Flera av de tillfrågade preciserar vad slags språkfrågor som behand
lades. Framför allt verkar man ha diskuterat uttalsfrågor. Stoff har in
te saknats. Någon hör t ex en kollega uttala ett ord felaktigt och gör 
vederbörande uppmärksam på detta. Man diskuterar saken sinsemel
lan, för kanske in ytterligare några medarbetare i diskussionen, konsul
terar en ordbok eller tar emellanåt kontakt med Språknämnden. 

Några tillfrågade inrapporterar en speciell uttalsfråga som vållat 
diskussion och som de alla förknippar med Sven Jerrings radiospråk* 
uttalet honåm med långt o (se kap 4). Andra konkreta fall som erinras 
om i enkätsvaren är frågan om man skall säga di eller dom (se kap 5), 
om man skall tillåtas utelämna hjälpverbet ha i bisats (se kap 7) eller 
om svordomar och s k fula ord skall få förekomma i radio. (Jfr s 57f? 

Jerrings inställning till svordomar.) 
Det anförs också diskussioner om hur ett skrivet manuskript bäst 

skall utformas för att passa för ett muntligt föredragande eller huruvi
da man vid uppläsning av en text med pluralböjt predikat skall göra 
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om detta till singularis.En tillfrågad, verksam från mitten av 30-talet, 
påminner sig hur Olof Forsen sökte pränta in skillnaden mellan sist 
och senast i sina kolleger, och en annan, verksam från slutet av 3O-ta
let, säger sig ha stritt för att få bort ordet vokalist ur radiospråket. 
»Jag menade att man lika gärna kunde säga solist.» 

I 6 svar uppges att språkliga frågor inte så ofta diskuterats. Ämnets 
känsliga natur är för en i början på 50-talet anställd tillfrågad ett till
räckligt starkt skäl för att inte ta upp en språkfråga: »Om man antyder 
för folk att det är fel att säga futter i stället för fötter, så är det nästan 
omöjligt att undgå anklagelsen för social högfärd.» 

Tre personer, alla med radioerfarenhet från 30- och 40-talen, sva
rar kort och gott »nej» eller »aldrig». 

A v s l u t a n d e  k o m m e n t a r  

Som framgår varierar svarsbenägenheten starkt mellan frågorna. Flest 
svar har avgivits på frågorna 1 och 5, där drygt 40 personer av 65 har 
yttrat sig, medan frågorna 2 och 3 inte ens har besvarats av hälften av 
de tillfrågade. Detta kan bero på att det har varit förknippat med svå
righeter att ge ett konkret svar på de frågorna. Åtminstone för fråga 2 
om »den tysta överenskommelsen» har ju 3 personer sagt sig ha svårig
heter att formulera ett svar som skulle definiera »den tysta överens
kommelsen». 

Enkäten ger ändå sammantaget, tycker jag, en bild av ett företag 
som inte har sett det som sin uppgift att i sin verksamhet ha särskild 
tid anslagen till frågor om språk och språkvård men som har haft åt
skilliga medarbetare som intresserat sig för dylika frågor. 

Mest frapperande i denna sammanställning är att den som började 
arbeta vid radion inte tycks ha fått någon språklig vägledning i förbin
delse med anställningen. Förmodligen sammanhänger detta med den 
tidigare (s 20 ) anförda uppfattningen om medarbetarnas språkliga kva
lifikationer som Radiotjänst hade. Ett korrekt behärskande av språket 
var en självklarhet. Anmärkningar och påpekanden i efterhand räckte 
gott i den mån detta alls behövdes. Det dröjde inte länge förrän det er
bjöds förebilder att ansluta sig till för den nyanställde. Jag har förut 
(s 20) nämnt den ton som slogs an av den första staben tjänstemän, i 
enkäten talas om betydelsen av »pionjärernas mikrofonstil» (s32). Vi 
kan säga att »en tyst överenskommelse» om hur man skulle tala i radio 
var fast grundad. Nykomlingen hade bara att ställa in sig i ledet och 
ansluta sig till »överenskommelsen». Här skall vi hålla i minnet att de 
som sökte sig till radion i regel var starkt intresserade av mediet och 
hade lyssnat på »radiorösterna». Att själv bli en av dem var sporrande. 
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Några medarbetare som suttit i hallåjuryn har berättat för mig att man 
ganska snabbt lärde sig att avgöra vilka aspiranter som hade lyssnat på 
hallåmännen, vilka som hade tillägnat sig den i radio brukliga talstilen. 
Ibland var aspiranterna små kopior av Jerring och andra. 

Väl upptagen i kretsen av radiomedarbetare kunde en anställd e-
mellertid då och då få vägledning av inbjudna fackmän. Några medar
betare har sagt mig att det periodvis funnits ansatser att knyta språk
vården fastare till radioverksamheten. »För att ernå en fortlöpande 
uppmärksamhet och kritik rörande den talade svenskan i radio», heter 
det t ex 1948, »föreslås regelbundna språksammanträden med de språk
vårdande krafterna inom Radiotjänst och övriga personer, som har å-
terkommande framträdanden inför mikrofonen till sin uppgift».17 

Man skulle av och till inbjuda språkexperter samt föra bok över de 
språkfrågor som behandlades och därigenom samla ett material som 
kunde utgöra stomme i »ett värdefullt kompendium». 

Det blev dock inte någonting av med vare sig regelbundna samman
träden eller kompendium.13 Man erkände allmänt att språkvården var 
en betydelsefull del av radioarbetet, men med mer eller mindre dåligt 
samvete sköt man den i bakgrunden.19 Inte minst av tidsskäl, menar 
en sedan mitten av 40-talet anställd medarbetare i sitt enkätsvar: »Per
sonalen var så fåtalig och arbetsuppgifterna så flerfaldiga att vi huvud-
stupa kastades ut på fältet [...]». 

Trots allt vittnar enkätsvaren om att medarbetarna alltid förefaller 
att ha haft tid att hålla språkdiskussionen vid liv. Det synes mest ha 
varit uttalsfrågor som diskuterats. Sådana upptog också det största ut
rymmet under de språkdiskussioner jag själv deltog i under 1960-talet. 

S p r å k l i g a  a n v i s n i n g a r  f ö r  f ö r e d r a g s h å l l a r e  

Till skillnad från radions egna medarbetare fick föredragshållarna nog
granna anvisningar i skriftlig form. 

Föredragen hade en given plats i radioprogrammet alltifrån starten 
och uppskattades uppenbarligen av lyssnarna. Vid den första större 
lyssnarundersökningen som 1928 gjordes av Telegrafstyrelsen i samråd 
med Radiotjänst tävlade tjugo programpunkter om lyssnarnas gunst. 
»Föredrag» kom därvid på tredje plats efter »folkvisor och allmogemu
sik» men före programpunkter som »dagsnytt», sketch och kabaret» 
och »gudstjänster»?°En särskild föredragsavdelning inrättades 1931. 
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De tio budorden 

I Radiotjänsts femårsbok — Ra diotjänst. En bok om programmet och 
lyssnarna (1929) — fin ns ett kapitel om radioföredrag med underru
briken Det levande ordet (s 104-116). Efter ett inledande avsnitt med 
inskärpande av det ansvarsfulla bildningsarbete som föredragsverksam
heten representerar, görs en jämförelse mellan det traditionella kate
derföredraget och radioföredraget. Uppenbara skillnader påpekas, och 
framställningen utmynnar i en rad praktiska råd av generell och mera 
speciell art för den som håller föredrag i radio. I tio punkter, »tio bud
ord», sammanfattar företaget sina synpunkter i syfte »att i någon mån 
hjälpa föredragshållarna vid avfattandet av sina föredrag och påverka 
dem, när de sätta sig ned att uppläsa sitt manuskript [...]» (s 115). Jag 
återger här dessa Radiotjänsts punkter. 

1. Tänk på att Ni i ett radioföredrag icke vänder Eder till ett stort au
ditorium utan till enskilda lyssnare, som Ni bör tala till såsom till 
en vän i intimt samspråk. Undvik därför högtravande retoriska fra
ser och sök i stället en naturlig samtalston. 

2. Giv Eder framställning en klar och lätt överskådlig disposition. Sök 
icke att tränga in för mycket material i Edert föredrag utan be
gränsa Eder till det väsentligaste. 

3. Börja icke föredraget med en lång inledning utan sök redan med 
den första meningen föra lyssnaren in på huvudsaken av vad Ni har 
att säga. Kom ihåg att varje åskådlig detalj har större värde för lyss
naren än abstrakta utläggningar. 

4. Undvik långa meningar och parenteser och var särskilt försiktig 
med användandet av främmande ord och facktermer. Uttryck det 
Ni har att säga på enklast möjliga sätt. 

5. Undvik talesättet »tiden tillåter icke» eller dylikt. Den uppgift Ni 
åtagit Eder innebär alltid, att Ni på den till buds stående tiden 
skall behandla Edert ämne. 

6. Manuskript är nödvändigt, framför allt för att den överenskomna 
tiden skall kunna hållas. Ordna manuskriptet på sådant sätt, att 
lyssnarna icke behöva höra något pappersprassel, när Ni vänder 
bladen. 

7. Låt föredraget ej bli ett monotont uppläsande av manuskriptet 
utan eftersträva levande tonfall — såda na som Ni använder i sam
tal med vänner och bekanta. 

8. Tala icke för fort. Ni bör eftersträva det långsammare och mindre 
regelbundna tempo Ni använder vid naturligt samtal, icke det Ni 
använder vid högläsning ur en bok. 
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9. Tala ej högröstat och forcerat utan i Edert naturliga röstläge. Pro
gramledaren sörjer för att mikrofonen placeras på ett för Edert 
röstorgan lämpligt avstånd. 

10. Undvik alltför stora variationer i röststyrkan. Sänk icke tonen för 
mycket vid slutet av meningar, och tänk särskilt på tydligt uttal av 
slutstavelser och slutkonsonanter. 

Som synes går »de tio budorden» inte så mycket in på språkliga de
taljfrågor utan rör huvudsakligen uppläggningen i stort.21 Men det är 
väl tänkbart att man inom Radiotjänst, då man lämnade anvisningarna 
till dem som skulle hålla föredrag, passade på att muntligen komplet
tera »budorden» med mera konkreta, språkliga råd. Sven Wilson uppger 
i varje fall att man på föredragsavdelningen brukade be föredragshållar
na använda former som vi har, Ni har, mej, dej, ha och ta »för att nu 
blott välja några vanliga exempel» (1934, s 62). 

Att tala i radio 

Inom den 1931 inrättade föredragsavdelningen arbetade man vidare på 
att hjälpa föredragshållarna till goda insatser. Anonymt och utan angi
vande av år gavs så småningom en nittonsidig, stencilerad broschyr 
ut med titeln Att tala i radio. Några råd till Radiotjänsts föredragshål
lare.2 2 Upptakten var mycket hovsam. Det som behandlades i broschy
ren fick inte uppfattas som regler utan som råd, »men först och främst 
som ett inlägg i ett tänkt resonemang mellan Radiotjänst och före
dragshållarna — gärna med lyssnarna som tredje deltagare» (s 1). Man 
såg fram emot svarsinlägg att beakta, ty tanken var att man fortlöpan
de skulle revidera broschyren. Framställningen upprepar i stort sett i 
mer resonerande form de generella synpunkter om klarhet, åskådlighet 
och enkelhet som gavs i »de tio budorden» 1929, men här och var läm
nas utrymme för fördjupningar, exemplifieringar och helt nya partier. 
Så behandlar t ex ett avsnitt frågan om stilens nyansering efter före
dragets art (s 7 ff), varvid kanslisvenskan och den klichéfyllda retori
ken utmålas som de värsta fienderna »till det ideala uttryckssättet i ra
dio» (s 7). 

»Budordens» anvisningar om ett framträdande med »levande ton
fall» och i »en naturlig samtalston» kompletteras med rådet att rikstal
språkets ideal bör eftersträvas. »Det rena landsmålet lämpar sig inte för 
radio, av samma skäl som dialektorden måste användas med urskill-
ning: det blir ofta obegripligt för ett stort antal lyssnare» (s 15). Där
emot motsätter sig inte föredragsavdelningen att föredragshållaren an
vänder för sin framställning kanske nödvändiga dialektala ord och ut
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tryck, bara de förklaras, eller att hans riksspråk har en dialektal färg-
ning. I det sammanhanget exemplifieras med 'ädelskånskan', dalmålet 
och gotländskan »med sina karakteristiska språkmelodier» (s 15). 

»Det sjätte budet», om nödvändigheten av manuskript för att man 
skall kunna hålla den överenskomna tiden, vidareutvecklas. Radio
tjänst vill kunna läsa föredragen i förväg. En sådan förhandsgransk
ning, s k tvättning av manuskript var vedertaget bruk inom företaget, 
såvida det inte rörde sig om »en del fasta medarbetare och personer i 
ansvarig ställning» och ämnet inte var ömtåligt. (Se Wilson 1934, s 65.) 
Den s k tvättningen gick oftast ut på att hyfsa språket för sändning i 
radio i enlighet med de anvisningar vi här behandlar. Enligt broschyren 
gäller det emellertid också att se till att föredragshållaren inte »kom
mer med sakliga fel [...], gör sig skyldig till partiskhet eller gör reklam 
[...], kommer med olämpliga politiska eller andra uttalanden osv» 
(s 11). Wilson uppger (1934, s 62) att det inte var ovanligt att Radio
tjänst lät fackmän förhandsgranska manuskript som innehöll »sakupp
lysningar och vetenskapliga redogörelser», som enligt Radiotjänsts 
mening måste vidimeras. Proceduren kallades sakkunnighetsläsning. 
Vid ett samtal som jag hade med Wilson för en del år sedan drog sig 
denne till minnes att han ofta förvånade sig över hur lätt det var att få 
även rutinerade föredragshållare att gå med på manuskript ändringar 
inför ett framträdande i radio. Han menade att denna beredvillighet 
hade sin grund i att mediet var nytt och att föredragshållarna kände sig 
osäkra. Att dock en viss irritation ibland kunde iakttas framgår av 
Franzén (1949, s 230). 

Konkreta råd om val av ord och ordformer lämnas i en rad fall 
(s 12 f). Först slås fast att verbets pluralformer skall undvikas. Vidare 
bör verbets korta infinitiver ha, bli, ge, dra och ta väljas framför de 
längre hava, bliva, giva, draga och taga,och sa bör användas i stället 
för sade, inte i stället för icke och ejydärför att i stället för emedan, 
för i stället för ty, bara i stället för endast och blott, mej, dej, sej i stäl
let för mig, dig, sig och som i stället för vilken. När det gäller uttalet av 
det, de och dem är föredragsavdelningen medveten om att språkbruket 
varierar i olika delar av landet och råder därför föredragshållaren att 
nyttja sitt lediga uttal. »Som ledning må här anföras, att det alltid ut
talas utan t /som de eller dä/, att de vanligen uttalas di eller dom /Me
ra sällan de/ och att dem vanligen uttalas dom» (s 12). 

En viktig detalj säges vara att sätta ut hjälpverben har och hade i 
bisatser. (Se utförligare kap 7.) 

Skall man använda facktermer och främmande ord, bör dessa över
sättas; vidare bör man kontrollera uttalet av lånord och namn av olika 
slag. 

Vad gäller meningsbyggnaden, framhålls särskilt att långa attribu-
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tiva bestämningar före substantiv bör undvikas. Problemet illustreras 
med tre olika meningskonstruktioner som alla uttrycker samma sak: 

Bland de under nuvarande kritiska förhållanden i dubbel måtto nöd
vändiga försiktighetsåtgärderna torde, enligt vad ovan anförts, särskilt 
följande böra uppmärksammas 

Bland de försiktighetsåtgärder, som under dessa kritiska förhållanden 
är i dubbel måtto nödvändiga, bör följande särskilt uppmärksammas, i 
enlighet med vad som förut anförts 

Under de här kritiska förhållandena är flera försiktighetsåtgärder dub
belt nödvändiga, och det följer av vad jag förut sagt, att vi först och 
främst bör uppmärksamma följande 

Givetvis förordas i radiosammanhang den sista versionen, varvid 
påpekas att långa meningar i och för sig inte är främmande för talsprå
ket men att de är av en annan typ än i skriftspråket (s 6f). 

Några viktiga praktiska råd som tillkommit sedan »de tio budor
den» gavs ut är att för skriftspråket betecknande uttryck som ovan, ne
dan, ovanstående, nedanstående och undertecknad skall undvikas i ra
dio (s 12). Man måste också vara noggrann med att klart markera skill
naden mellan vad man själv säger och vad som är ett citat med hjälp av 
fraser som »säger NN, fortsätter NN etc» (s 8). Här kan föredragsavdel
ningen hänvisa till sin egen erfarenhet av fall där lyssnare missuppfat
tat vad de hört på grund av en föredragshållares försumlighet i detta 
avseende. (Se t ex Wilson 1934, s 63) 

Tanken med broschyren var som sagt att den kontinuerligt skulle 
omarbetas. Nu blev det inte så, men 1949 gav Radiotjänst ut en 
tryckt skrift med titeln Att tala i radio. Även den var anonym. Det är 
emellertid känt att dåvarande medarbetaren på föredragsavdelningen, 
Nils-Olof Franzén, har sammanställt den, vilket också nämns av t ex 
Unsgaard (1967, s 150). 23 Precis som föregångaren var den i första 
rummet avsedd som rådgivare för föredragshållare, men Franzén har 
berättat för mig att den också användes av föredragsavdelningens per
sonal i dess arbete med granskning av inströmmande manuskript. Han 
har meddelat att han vid sitt arbete utgått ifrån den förefintliga 
broschyren, något som lätt går att styrka då vissa passager i denna 
återfinns oförändrade i den tryckta skriften. Jag har också haft tillgång 
till det arkivexemplar av broschyren som Franzén använde som förlaga 
och i detalj kunnat studera hans strykningar, omflyttningar, nyan
seringar och tillskrivningar. En del av dessa kan vara värda att notera. 

Om manuskriptet säger t ex Franzén att Radiotjänst normalt får 
föredragshållares manuskript i förväg (s 12), men han nämner inte vare 
sig »sakkunnighetsläsning» eller »dekorumgranskning». I en särskild bi
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laga återger han i parallella spalter ett avsnitt av ett program, det 
skrivna manuskriptet i den ena spalten och en stenografisk upptagning 
av framförandet vid sändningen i den andra (s 34ff). Han vill därmed 
illustrera skillnaden mellan talspråk och skriftspråk, visa hur man un
der sändningen — med manuskriptet för ögonen — änd å kan låta sina 
ord så att säga formas på nytt. Han nämner vidare ingenting om »riks
talspråkets ideal» utan talar om manuskript utformade »i s å nära an
slutning till det vårdade talspråket som är möjligt» (s 23), och han väl
komnar alla dialekter under förutsättning att lyssnarna utan ansträng
ning kan förstå dem (s 28). 

Vad val av ord och ordformer beträffar följer Franzén förlagan, 
men han stryker helt uppgiften om det och säger kort att »de blir di 
eller dom» (s 24). Försiktighet med främmande ord tillråds eftersom 
det visat sig att stora lyssnarskaror inte förstår ens »helt vanliga främ
mande ord» (s 18). Franzén refererar i det sammanhanget till en rund
fråga om betydelsen av ett antal främmande ord som gjorts av en tid
ning och som avslöjat stora brister hos de intervjuade. Försiktighet 
bör iakttas även vid användning av siffror. I stället för att t ex ange ett 
lands areal i så och så många kvadratmil kan man jämföra dess storlek 
med Sverige (s 15f). 

En nyhet på det syntaktiska planet är anvisningen om att man 
bör använda ett slags presenteringskonstruktion för att förbereda lyss
naren på ett obekant subjekt. Franzén åberopar sin erfarenhet: »I e tt 
föredrag böljade plötsligt en mening ungefär så här: 'Den amerikanske 
psykologen McDougall framhåller att ...' McDougall var inte nämnd ti
digare men förutsattes vara känd åtminstone till namnet. Men många 
lyssnare skulle genast ha frågat sig: Vad hette karlen? Meningen kunde 
ha lytt ungefär så här: 'Den amerikanske psykologen McDougall fram
håller att ...' Då hade man dels vunnit större garanti för att lyssnarna 
verkligen uppfattade hans namn, dels hade man gett dem en faktisk 
upplysning av värde» (s 22). 

De rader i broschyren som brännmärker uttrycken ovan, nedan
stående osv har strukits i den tryckta versionen. 

Framställningen avrundas med sju sammanfattande punkter 
(s 36 f), som här återges: 

1. Tala »enkelt». Tänk på att Ni har tiotusentals lyssnare som är in
tresserade av vad Ni har att säga men som inte är alltför vana att 
följa med i t ex abstrakta resonemang. Och glöm inte att nästan 
varje främmande ord kan ersättas med ett svenskt. 

2. Tänk på att redan i första meningen fånga lyssnaren. Börja med 
något roligt, spännande eller intressant, t ex en konkret episod ur 
det följande, en eggande frågeställning eller en slående presenta
tion av själva ämnet — aldrig med en abstrakt inledning. 

3. Ge Er framställning en klar och lätt överskådlig disposition. Sök 
inte att tränga in för mycket material i Ert föredrag utan begrän
sa Er till det väsentligaste. 
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4. Tänk på att skriva »för örat». Undvik alltså långa meningar, pa
renteser, etc. Det som gör sig utmärkt i t ex en tidningsartikel 
kan låta stelt och bundet för örat. Ni berättar för lyssna
ren. 

5. Ta inte upp tiden med att säga »tiden tillåter inte» o d. Ni riskerar 
att göra lyssnaren besviken. 

6. Låt inte föredraget bli ett torrt uppläsande av ett skrivet manu
skript. Eftersträva levande tonfall, sådana som Ni använder i van
ligt samtal. Tänk på att Ni inte talar till ett stort kollektivt audi
torium utan till vaije enskild lyssnare. Personlighet och naturlig
het bör höra samman med det talade ordet i radio. 

7. Tala inte för fort, och använd alltid Ert naturliga röstläge. 

Som framgår är dessa punkter starkt besläktade med de tjugo år 
tidigare utfärdade »tio budorden». Punkt 3 är t ex — i något moderni
serad språkdräkt — helt identisk med »det andra budet». 

Det tycks sålunda som om de grundregler som sattes upp för fö
redragshållare under radioföredragets begynnelseskede visade sig vara 
så värdefulla, att de försvarat en plats i en samling anvisningar också 
sedan radioföredraget blivit en väl etablerad programform och re
spekten för mikrofonen börjat avta. Vi kan alltså konstatera, att 
man inom radion under de första decennierna följde samma linje i 
dessa frågor. 

R a d i o n  o c h  d e n  s p r å k l i g a  v a r i a t i o n e n  —  
r i k s s p r å k ,  d i a l e k t  o c h  a n d r a  r e g i o n a l a  v a 
r i a n t e r  

Man kan urskilja två olika inställningar inom radion under framför 
allt 30-talet till dialekter och andra regionala varianter. Enligt den 
ena borde radion användas som ett medel att stärka riksspråkets ställ
ning. En representant för denna uppfattning var Gösta Bergman. 

I en artikelserie i Radiolyssnaren nr 41, 43, 45 och 47 (1930) 
hävdade Bergman att radion var »ett idealiskt instrument för riks
språkspropaganda» och menade att föreläsarna, de religiösa talarna, 
skådespelarna, uppläsarna av dagsnyheterna och hallåmännen var de 
som effektivast skulle komma att sprida riksspråket.25 Någon inbör
des rangordning dessa grupper emellan angav han inte, men han slog 
fast att skådespelarnas uttal var det som var mest fritt från dialekt 
och att en god [Bergmans spärr] skådespelare »som den gode för
fattarens tolk spelar den kanske viktigaste rollen, när det i radio gäl
ler att ge prov på kultiverat svenskt tal» (nr 45, s 3). Vid sidan av skå
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despelarna nämnde Bergman särskilt Berndt Aulin, nyhetsuppläsaren 
från TT, samt Sven Jerring och Bo Willners i deras egenskap av hallå-
män »vid Stockholmsstationen». Om dessa senare heter det: »Man får 
lov att vara en durkdriven fonetiker för att i herr Jerrings språk kunna 
finna spåren av hans ungdoms östgötska och för att lokalisera herr 
Willners till Gävle. De tala bägge en utjämnad, bildad högsvenska av 
uppsvensk prägel» (nr 47, s 3). 

Inte bara genom det stora utbudet av program där det talades över
vägande riksspråk förmodades radion verka utjämnande på dialekter
na. Också genom att ge utrymme åt personer från skilda delar av lan
det och med sinsemellan olika dialekter antogs den vara en ingripande 
faktor i den språkliga förvandlingsprocessen. »Man hör till exempel 
den ena kvällen en skåning», säger Otto von Friesen i en intervju i Nya 
Dagligt Allehanda (11 okt 1931), »den andra kvällen en göteborgare el
ler en värmlänning, och så småningom komma dialekterna automatiskt 
att verka avslipande på varandra med en språklig medelproportional 
som slutresultat».26 (Se också Gjerdman 1935, s 4.) 

Enligt en annan syn på radions uppgifter inom det här området 
skulle man ta vara på dess möjligheter att till människor i olika delar 
av landet förmedla kännedom om — och därmed också respekt för — 
dialekter och andra regionala varianter. 

Program om folkliv och folktraditioner var redan från början åter
kommande inslag i Radiotjänsts sändningar. Detta kan sägas ha varit 
helt i linje med den kultursyn som Radiotjänst företrädde åren om
kring 1930, den som enligt Gunnar Hallingberg (1973, s 55)»hade röt
ter i nittiotal och nationalromantik». Ett viktigt årtal var 1936. Då fick 
Radiotjänst den första inspelningsbilen och kunde på ett helt annat 
sätt än förut uppsöka avsides boende sagesmän. På Radiotjänsts vägnar 
företog Knut Hagberg, Gustaf Näsström och Anders Österling repor
tageresor genom var sitt landskap. De lät människor komma till tals 
och de redovisade egna intryck av landskapens invånare och natur. 
Vad de eftersträvade var naturlighet och vardaglighet. Gustaf Näsström 
har givit uttryck åt målsättningen i inledningen till sitt program från 
en 350 mil lång färd genom mellersta Norrland: »Mikrofonen får smy
ga sig mitt in i deras vardagsliv och höra dem tala just som man talar i 
vardagslag utan koncept och repetitioner.» 27 Radiotjänsts egna re
portrar — då Olof Forsen, Henrik Hahr och Sven Jerring — for tsatte 
bygdereportagen inom ramen för den av den nye riksprogramchefen 
Carl Anders Dymling inrättade nyhetsavdelningen. »Gubbar» och 
»gummor» intervjuades i sådan utsträckning att avdelningen kolleger e-
mellan skämtsamt kallades »gubbavdelningen». (Se Forsen 1966, s 46.) 

För lyssnarna innebar givetvis satsningen på allmogekulturen att de 
fick möta många olika slags dialekter, som de kanske ibland rentav in
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te förstod. Radiotjänst fick också vid upprepade tillfällen ta emot kla
gomål från lyssnare som tyckte att det talades alltför utpräglad dialekt 
i en del program. Olof Forsen berättar att dessa lyssnare brukade an
modas att försöka lära sig att begripa, eftersom Radiotjänst hade för 
avsikt att fortsätta med liknande program, tills svenskar i olika lands
ändar blivit så bekanta med varandra, att de förstod varandra. Han sä
ger: »Vi var envisa och jag tror att många svenskar har lärt sig att förstå 
varandra genom radions förmedling.»28 

Även frågan om radions betydelse för dialekternas prestige tog 
Forsen upp. I ett intressant uttalande 1942 gjorde han gällande att ra
dion bidrog till att höja dialekternas anseende: »Är det för mycket 
sagt, att först genom radion har dialekterna på allvar kommit till he
ders i det offentliga livet? Man talar med större frimodighet sitt oför
falskade modersmål, sedan man funnit, att det inte är någonting att 
skämmas för» (Forsen 1942, s 43). 

Förhållandet mellan riksspråk och dialekt i radion belystes under 
en ambitiöst upplagd diskussion om språket och radion, som Radio
tjänst anordnade i januari 1935 med deltagande av språkforskare, skol-
män, författare m fl. Båda de nyss behandlade ståndpunkterna var, 
som vi skall se, företrädda. Föredragschefen Yngve Hugo tecknade 
först en kort bakgrund, där han underströk att Radiotjänst kände sitt 
ansvar för det språk som förekom i programmen, eftersom det var tyd
ligt att radion inte kunde undgå att få en viss betydelse för språkut
vecklingen i landet. Diskussionsdeltagarna fick fria händer att lägga 
fram sina synpunkter på radion och språket, men Hugo ställde frågan 
till dem om radions sändningar borde ske »uteslutande eller huvudsak
ligen på riksspråk» eller om utrymme borde lämnas också åt dialekter
na. 

Av de tolv deltagarna var det sex som yttrade sig i frågan. Fyra var 
relativt kortfattade. Det var professor30 Tor Andrae, Radiotjänsts egen 
medarbetare, teaterchefen, dr Carl Anders Dymling, fru Mollie Faust-
man och professor Torgny Segerstedt. Två gav utförligare svar, docent 
Olof Gjerdman och lektor Odal Ottelin. Av de förra uttryckte Andrae 
och Faustman rätt och slätt sitt avståndstagande från tanken på ett 
slags språklig uniformering av radiorösterna. Detta vore ett slag mot 
språkets liv. Faustman skrädde inte orden (s 6): »Förskräckliga tanke, 
när alla talegendomligheter bli avhyvlade, när vaqe anförande, varje 
uppläsning, varje hallåande, vaije väderleksrapport och varje föreläs
ning är präglad med kvalitetsstämpeln 'gillad av Högsta radioskönhets-
rådet!'» Radio medarbetaren Dymling var lite försiktigare, men han me
nade att alltför hårdhänta ingrepp i språket kunde få menliga följder. 
Språket fick inte genom likriktning göras fattigare. En standardisering 
av språket tycktes enligt Segerstedt vara ett självfallet resultat av ra
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dions verksamhet i sig. Det var därför desto värdefullare att dialek
terna bereddes plats. Därigenom lämnades ett tillskott till svenskar
nas gemensamma ordskatt, och språket friskades upp. 

Gjerdman och Ottelin gick, som nämnt, in mera i detalj. Den sist
nämnde poängterade inledningsvis vikten av att riksspråket blev före
trätt. Avsides boende och personer med utpräglade dialekter kunde 
på så sätt lära känna det. Ville man tillägna sig riksspråkets uttal 
kunde radion bistå med mönster. Ottelin sade dock bestämt nej till 
enbart »ett fulländat, rent riksspråk». Genom att lämna utrymme åt 
»dialektalt färgade riksspråk» [Ottelins kursivering] skulle radion ex
ponera svenskans rikedom och lära lyssnarna att förstå och måhända 
tycka om varandras olika regionala skiftningar. Det kravet måste e-
mellertid ställas på det dialektalt färgade språket att det demonstre
rades »i dess mest bildade form och i dess mest kultiverade gestalt
ning» (s 5). Med detta avsåg Ottelin att formläran inte fick avvika för 
mycket från riksspråket, att ordförrådet inte fick vara obekant för 
lyssnarna och att uttalet rensades från distraherande överdrifter och 
sådant som var alltför egendomligt, ty, fastslog Ottelin, »det språk, 
som utsänds genom radio, skall talas så, att det förstås» [s 5; Ottelins 
kursivering]. 

Det längsta inlägget i frågan gjorde Olof Gjerdman. Han utveckla
de först sin syn på dialekter och dialekttalande i allmänhet. »Våra 
dialekter äro som bekant stadda i upplösning», hävdade han och fort
satte: »Skola vi försöka hålla dem vid liv? På den frågan kan man nog 
med gott samvete svara nej. Dialekterna passa inte i vår tid, som 
bringar svenskar från olika delar av landet i så mycket livligare berör
ing med varandra än som har varit fallet förr. Det blir med varje dag 
som går allt viktigare för varje svensk att kunna riktigt förstå och gö
ra sig riktigt förstådd också av andra svenskar än sådana som äro från 
hans egen trakt» (s 3). Gjerdman menade att man kunde se det hela 
positivt, som ett folkets önskemål »att känna sig i första hand som 
svenskar [s 4; Gjerdmans kursivering]. Han blickade framåt mot ett 
enhetligt rikstalspråk, att jämföra med det redan befintliga riksskrift
språket. Utvecklingen mot ett sådant rikstalspråk pågick med benä
gen hjälp av skriftspråket, lärare, präster, talare och skådespelare. Vid 
tidpunkten för radiodiskussionen hade, enligt Gjerdman, »regleran
det» nått så långt som till »vårdade former av på olika sätt dialektfär-
gade talspråk eller vad man till nöds skulle kunna kalla lokala rikstal
språk» (s 4). 

Efter dessa mera generella synpunkter gick Gjerdman över till ra
dion, som han betraktade som en av de betydelsefullaste faktorerna 
när det gällde rikstalspråkets uttal. Olika språkliga krav på fasta och 
tillfälliga radiotalare var hans ståndpunkt. Av de senare kunde man 

44 



begära att de bemödade sig om en vårdad form av sina respektive lo
kala rikstalspråk, vilket för övrigt låg i deras eget intresse: »Ju mindre 
de 'landsmåla', desto flera åhörares förstånd och hjärtan ha de utsikt 
att påverka» (s 4). De mer eller mindre fasta medarbetarna måste 
vinnlägga sig om ett ytterligt vårdat och dialektfritt språk, då de med 
säkerhet skulle komma att bestämma allmänhetens uppfattning om 
den riktigaste svenskan. 

Som synes var alla deltagare utom Gjerdman och Ottelin av den 
åsikten att Radiotjänsts sändningar skulle innefatta såväl riksspråk 
som dialekter. Detta var i själva verket endast en bekräftelse av ting
ens ordning, och det framkommer av den ende medarbetarens, Dym-
lings, inlägg (s 6) att man inom Radiotjänst gladde sig åt att få sina 
strävanden understödda av dessa »representativa personer», som Hugo 
benämnde diskussionsdeltagarna i sin inledning (s 1). Det finns enligt 
min mening ingen anledning att tro, att det inom radion fanns någon 
opposition mot att åtskilliga program hade medverkande som talade 
olika dialekter eller regionalt färgade varianter av svenska. 

En annan sak var det med företagets egna medarbetare. Här hade 
den första staben tjänstemän genast anslagit tonen. Bergmans nämn
da karakterisering av Jerrings och Willners språk — »en utjämnad, bil
dad högsvenska av uppsvensk prägel» — blev mönstergivande och kom 
att knytas särskilt fast till nyhetsuppläsare och hallåmän. Att en cen
tralsvensk eller uppsvensk språknorm tidigt utbildades stöddes säkert 
av att Stockholm var den helt dominerande sändningsorten och Mel
lansverige det huvudsakliga rekryteringsområdet. Den språkliga uni
formeringen av nyhetsuppläsare och hallåmän blev praxis, dock med 
undantag för medarbetare som inte företrädde riksprogrammet. Den
na praxis drevs ibland mycket långt. Så fick t ex Lars Madsén under 
40-talet inte tjänstgöra som hallåman på kvällstid, då radioprogram
met hade de flesta lyssnarna och uppgiften tydligen räknades som all
varligare och mera maktpåliggande. »Mina västsvenska tonfall diskva
lificerade mig», skriver Madsén i ett brev till mig (10 juli 1970). Att 
en hallåman i Göteborg eller Luleå hade tydliga västsvenska respekti
ve norrländska drag i sitt språk var däremot någonting som acceptera
des allt ifrån början. Frågan dryftades vid den ovan (s 21 ) omtalade 
konferensen med deltagande av Radiotjänst och representanter för de 
privata rundradiostationerna (1929). Enligt det stencilerade referatet 
av den diskussion som följde på Rabes anförande hävdades av flerta
let deltagare »att det icke kan sägas ligga något oriktigt däri, att en 
stations hallåman framträder med den dialekt, som utmärker det 
landskap, i vilket stationen är belägen. En sådan dialektal nyansering 
kunde till och med anses ha den fördelen, att programmet bleve på 
ett åskådligt sätt geografiskt förankrat» (s 5; jfr Franzén 1966, s 6). 
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Intressant är att den regionala variation som tilläts i ovannämnda 
fall så småningom också kom att tillåtas för vissa grupper av medar
betare, såsom kommentatorer, reportrar och utrikeskorrespondenter, 
även om dessa framträdde uteslutande i riksprogrammet. Detta sena
re har brukat motiveras med att sådana yrkesmeddelare framträder 
med namn och i regel ger röst åt texter som de själva producerat och 
därför borde få använda ett för dem så naturligt språk som möjligt, 
medan nyhetsuppläsare och hallåmän vanligen uppträder anonymt 
och framför vad andra skrivit och således snarast skall ses som något 
slags förmedlare. (Se Moide 1963, s 6f.) 31 

S  ä n d a r r o  l i e n  

Vad man här inom radion tagit fasta på är ju i själva verket de olika 
sändarroller som massmedieforskningen sedermera har urskilt, och 
som Karl-Hampus Dahlstedt presenterade i sin bok Massmedierna och 
språket (1970). Av de fem sändarroller som Dahlstedt radar upp på 
en skala från formell, neutral till vardaglig, personlig, är det sändar-
rollerna 1 och 2 som är av intresse i detta sammanhang. Dahlstedt ka
rakteriserar (s 7) sändarroll 1 som 

i massmediet fast anställda yrkesmeddelare, såsom nyhets- och programläsare, 
hallåor och ledarskribenter, på en formell och neutral nivå 

och sändarroll 2 som 

visserligen ofta fast anställda men ändå friare yrkesmeddelare, såsom reportrar, 
frågesportledare, väderleksuppläsare, föreläsare och kulturmedarbetare, på en 
mindre formell och mer personlig nivå. 

Det är uppenbart att de grupper av medarbetare som vi ovan be
handlat, hör hemma i någon av de beskrivna sändarrollerna. 

Vilken sändarroll har nu Jerring i de programgenrer som ligger till 
grund för min undersökning? Vid en strikt tillämpning av sändarmo-
dellen skulle Jerring i alla tre genrerna placeras i sändarroll 2. Efter
som Jerring emellertid från början var hallåman och praktiskt taget 
vaije dag framträdde med officiella och redaktionella meddelanden, 
försiggick en avsevärd del av hans yrkesutövning på nivå 1. Vi får nog 
räkna med att Jerring, även i sin roll som sportreporter och barnpro
gramsledare »på en mindre formell och mer personlig nivå», förde 
med sig drag som förknippas med sändarroll 1. 
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Sammanfattning 

I detta kapitel har jag sökt ge en bild av den språksyn som rådde 
inom Radiotjänst under de första decennierna. Inledningsvis konsta
terades därvid att det språk som användes av de första programtjän
stemännen var korrekt och formellt oantastligt. En särskild vikt fäste 
företaget vid hallåmännens framtoning. Genom speciella s k hallåprov 
försäkrade man sig om att nya aspiranter anslöt till det språkideal 
som utbildats av den första tjänstemannastaben. 

Användande av manuskript var regel i alla typer av program. Sär
deles anmärkningsvärt är att reportage, diskussioner och debatter till 
en början sändes på underlag av fullt utskrivna manuskript. 

I fortsättningen har jag försökt att ge en bild av medarbetarnas 
intresse för språkvård och språkriktighet samt av förekomsten av 
språklig rådgivning med utgångspunkt i ett material av enkätsvar. 

Åtskilliga medarbetare förefaller ha varit intresserade av språkfrå
gor. Diskussionerna fördes mestadels informellt. Vad vägledning an
går tycks det stå klart att en nyanställd inte erbjöds särskild språklig 
vägledning, något som sannolikt hänger samman med företagets upp
fattning om medarbetarnas goda språkliga kvalifikationer. »En tyst 
överenskommelse» om hur man skulle tala i radio synes tidigt ha ut
vecklats. Den nyanställde — väl bekant med radiorösternas talstil — 
rättade sig efter den. 

I motsats till radions egna medarbetare fick föredragshållare an
visningar i skriftlig form att rätta sig efter. Redan i Radiotjänsts fem
årsbok sammanfattade företaget sina synpunkter i tio punkter, »tio 
budord». Dessa vidareutvecklades och komprimerades och återkom 
senare i broschyrform och tryckt version. 

I kapitlet har jag också velat visa hur man inom radion såg på 
förhållandet till riksspråk, dialekter och regionala varianter. Två olika 
ståndpunkter verkar därvidlag ha varit företrädda: den ena såg radion 
främst som ett medel att stärka riksspråkets ställning, den andra ville 
lämna mera utrymme åt dialekterna. Frågan ställdes på sin spets un
der en av Radiotjänst anordnad diskussion 1935 med medverkan av 
språkforskare, skolmän, författare m fl. De flesta menade att både 
riksspråk och dialekter skulle få plats i etern. För radions egna med
arbetare blev det så småningom praxis att hallåmän och nyhetsupplä
sare i Stockholm talade riksspråk, medan samma yrkesgrupper i 
landsorten använde olika regionala varianter. 

Avslutningsvis har jag något berört de olika sändarroller som 
massmedieforskningen urskilt och påpekat svårigheten att placera 
Jerring i en bestämd sändarroll. 

Detta kapitel har, hoppas jag, ett egenvärde på så vis att det söker 
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teckna språkdebatten och synen på språket inom radion under de 
första decennierna. Men kapitlet är också nödvändigt för att man 
skall kunna sätta in Jerrings radiospråk och den språksyn det byggde 
på i sitt rätta sammanhang. Innan jag tar upp enskilda drag i Jerrings 
radiospråk, behandlar jag i nästa kapitel bl a hans syn på språk och 
språkriktighet. Det följande kapitlet är delvis disponerat som det nu 
avslutade. 
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3 JERRING OCH SPRÅKET - HANS ARBETE MED DET EGNA 
SPRÅKET OCH HANS SYN PÄ SPRÅK OCH SPRÅKRIKTIG
HET 

När man ber Jerrings kolleger från olika perioder att avge ett allmänt 
omdöme om hans sätt att behandla språket vid sina radioframträdan
den, får man nästan utan undantag samma svar: Jerrings språk var 
korrekt och vårdat. I ett enkätsvar (1973) poängterades att han av 
många betraktades som föredömlig beträffande uttal. Bo Willners har 
meddelat att det fanns medarbetare som medvetet eller omedvetet ta
lade som Jerring i radio. Han var hallåmannaidealet. Av Gösta Berg
man karakteriserades ju hans språk som en »utjämnad, bildad hög
svenska av uppsvensk prägel» (se s 42). 

Men bakom detta hans vårdade radiospråk låg ett hårt arbete. När 
han i boken Farbror Sven sitter där och pratar (1949 a, s 13f) beskri
ver sin egen debut i radio, framställer han sig själv som i total avsak
nad av erfarenhet i konsten att. yttra sig offentligt .Eftersom radion 
var ny fanns det heller inte några förebilder, utan han såg som sin en
da möjlighet att vara sig själv, att — som han uttrycker det (s 13) — 
vara »en alldeles vanlig människa» och samtala med lyssnarna, som 
man gör när man talar i telefon. 

Den erfarenhet han sade sig sakna skaffade han sig genom att un
der de första åren intensivt arbeta med sitt språk. Han har berättat 
för mig att han under den första tiden kände sig »besatt av ansvar», 
och på sin fritid kunde han sitta i timtal och läsa skönlitterära texter 
högt för sig själv under iakttagande av uttal och intonation. (Jfr ock
så s 52.) Ett gott stöd i sitt arbete bör han ha haft i den säkerhet i det 
formella och den vana att handskas med språket som han skaffat sig 
genom ett flitigt bruk av pennan i sin ungdom. (Se s 18 f,) 

Som ett led i arbetet med sitt radiospråk får man se hans strävan 
att vårda sitt eget språk även utanför radion. Han brukade råda sina 
medarbetare att inte göra skillnad mellan sitt vardagsspråk och sitt ra
diospråk. En medarbetare skriver: 

»Vad J erring annars först inskärpte hos oss unga hallåmän var: försök att alltid 
tala som om Du talade i radio. Har Du ett sätt att tala privat och ett annat att ta
la i radio, så måste Du alltid tänka Dig för och då kvävs spontaniteten. Alltså ef
tersom Du inte får svära och säga andra fula ord i radio, undvik dem privat. Och 
eftersom Du ska låta tydlig och angenäm och befriad från dialektala belastningar 
i radio, lär Dig att även i privatlivet alltid låta på det sättet! På den punkten — 
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det muntliga framförandets teknik — borde det inte finnas någon gräns mellan pri
vatliv och offentligt framträdande». (Enkätsvar 1973) 

Som ett belysande exempel på hans vilja att vårda sitt språk i radio 
framhålls i några enkätsvar att han privat, i kamratkretsen, alltid sökte 
undvika svordomar och kraftuttryck med motiveringen, att sådana 
därigenom inte så lätt skulle kunna undslippa honom vid snabba im
provisationer framför mikrofonen. (Se också Jerring 1949 a, s 106.) 

Jerrings förberedelser inför programmen — manuskript eller ej 

En viktig fråga, inte minst för bedömningen av mitt material men ock
så för bilden av hur Jerring arbetade med sitt språk, är om han hade 
manuskript, använde stolpar eller talade helt utan manuskript i sina 
program. Av föregående kapitel framgick att man kunde konstatera 
inom radion i allmänhet en övergång från manuskriptbundenhet till en 
friare talstil under de första decennierna. Var befann sig Jerring i den
na trend? Jag söker svaren först i enkäten, sedan i Jerrings egna uppgif
ter, dels till mig personligen, dels i hans skrifter. 

K o l l e g e r s  u p p g i f t e r  

I enkäten har 35 medarbetare uttalat sig om Jerrings manuskriptvanor. 
Omdömena skiftar och spänner över hela fältet av möjligheter: Jerring 
har oftast utskrivet manuskript, han stöder sig på stolpar, han talar 
fritt. En tillfrågad svarar t ex följande: »Sven Jerring använde utskrivet 
manuskript enligt min uppfattning förvånansvärt ofta. Naturligtvis ha
de han det inte i sina intervjuer i Barnens brevlåda osv, men jag minns 
att jag såg honom sitta med handskrivet manus framför sig för t ex in
gressen till Barnens brevlåda, och naturligtvis hade han det normalt för 
mellanstickeii i sina reportage.» Och en annan: »Jerring var väl förbe
redd — mest genom memorering, mindre genom manus. Det är få 
gånger jag har sett honom med ett papper i handen. Han tänkte ige
nom situationen och memorerade in vissa formuleringar.» En tredje 
åter skriver: »Jag vet mig aldrig ha sett något skrivet manus av hans 
hand. Han har haft små kortfattade stolpar och med den skicklige ra
diomannens koncentrationsförmåga talat fritt kring dessa anteckning
ar.» 

En övervägande del av de tillfrågade uppger att Jerring stödde sig 
på stolpar och strödda anteckningar i Barnens brevlåda, och att han 
vid referat av högtidligheter, idrott e d talade fritt, men att ett pro
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gramblad, en deltagarförteckning etc då kunde utgöra stöd i vissa si
tuationer. Gjorde han någon gång bruk av ett utskrivet manuskript, 
var det i reportageingresser och mellanstick, i kåserier och i pro
grammen med Efraim Alexander. (Om dessa senare se s 63ff.) I flera 
svar framhålls att Jerring förberedde sig omsorgsfullt. »Jag minns 
t ex», skriver en medarbetare, »att han dagen innan han skulle refere
ra Dagens Nyheters stadslopp reste runt banan och präntade in alla 
gatunamn, alla sevärdheter, alla hus etc, som skulle kunna komma att 
ge anledning till en kommentar, om det sportsliga materialet för en 
kortare stund skulle tryta». 

Den språkliga förberedelsen kunde bestå i att Jerring tänkte sig in 
i vad som kunde komma att inträffa under t ex en fotbollsmatch och 
sedan »lärde in» adekvata uttryck. En tillfrågad meddelar: »Jag vet att 
Sven ofta brukade memorerà tänkbara situationer i sportprogram.» 

Till en god förberedelse hörde också att kontrollera uttalet av 
främmande namn — det må gälla okända fotbollsspelare eller beröm
da dirigenter. Medarbetare från olika perioder uppger att Jerring ofta 
brukade fråga den medverkande hur denne själv uttalade sitt namn. 
Det berättas t ex i ett enkätsvar att Jerring uttalade en känd musikers 
namn annorlunda än de övriga hallåmännen och att han inför en und
rande kollega förklarade, att »det var så han själv sade när jag inter
vjuade honom.» 

Om Jerrings sätt att arbeta med det mycket speciella sportpro
grammet Vasaloppet har två medarbetare uttalat sig med bestämdhet. 
»Vid Vasaloppen drev han direktreportaget konsekvent — jag har va
rit med honom där och aldrig sett en skriven rad», säger den ene, och 
den andre: »Där har han aldrig några anteckningar annat än tillgång 
till siffror.» 

Dessa samstämmiga uppgifter bestyrks av de upplysningar som 
Bengt-Allan Hellström i Mora har lämnat mig. Hellström var Jerrings 
närmaste medhjälpare i Vasaloppet från mitten av 40-talet och fram
åt och borde ha en ganska klar bild av förhållandena vid sändningar
na. Hellström säger sig inte ha något minne av utskrivna manuskript. 
Däremot erinrar han sig att Jerring brukade göra anteckningar »i bilen 
på väg till Evertsberg». Vad han antecknade var namn på funktionärer 
och kontrollchefer. »Det var många namn att hålla reda på». I övrigt 
tycktes han klara sig med det befintliga tävlingsprogrammet och de 
utifrån banan kommande rapporterna. 

Några medarbetare berömmer Jerring för hans förmåga att impro
visera, att — som en av dem uttrycker det — »trampa vatten», dvs fyl
la ut (ofrivilliga) pauser utan att staka sig.2 Att improvisera föreföll 
vara en lust för honom. Det betonas på något håll att Jerring sökte 
retmedel åt sig och att man märkte att han eggades, om det vid en 
sändning inträffade någonting utanför det planerade, om de tekniska 
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arrangemangen mankerade e d. Bakom Jerrings omvittnade skicklig
het i att improvisera synes ligga, som oftast när det gäller goda impro-
visatörer, en intensiv och permanent träning. Inte nog med att han 
för sitt språks utvecklande läste litteratur högt för sig själv. Han har 
för en medarbetare uppgivit att han »under de första åren ständigt 
gjorde muntliga reportage av vad han såg när han var ute på egen 
hand». 

Sålunda rustade han sig för att kunna bli en »direktbeskrivande 
bildreporter», för att låna en formulering av Erik Goland (1965; jfr 
kap 2, not 11). 

J e r r i n g s  e g n a  u p p g i f t e r  

På min förfrågan meddelade Jerring att han använde helt utskrivna 
manuskript vid berättande, kåserande program av typ Farbror Sven 
sitter där och pratar eller Revolutionsminnen från Petrograd. De tidi
ga programmen med Efraim Alexander och hans vänner (se s 63 ff) 
gick också efter helt utskrivna manuskript, ibland utarbetade av nå
gon annan än Jerring. (Se Jerring-Willners 1954, s 97f.) Vid referat av 
idrott, högtidligheter osv brukade han nöja sig med strödda anteck
ningar om vissa oundgängliga fakta, men han hade också för vana att 
»tänka igenom det sannolika skeendet i förväg» och skriva upp ord 
och uttryck som han antog skulle komma till användning men som 
kanske inte utan vidare skulle inställa sig när han behövde dem. »Den 
metoden hade jag stor nytta av bl a under Gunder Hägg-epoken på 
1940-talet», påpekar Jerring (1974 s 66). »Gunders sista hundra me
ter var sig alltid lika i verkligheten, men inte i mina referat. Jag hade 
vaije gång nya ord för hans obetvingliga framfart, uttänkta och in

lärda kvällen före». (Jfr Hall 1971.) När det var fråga om idrotts
referat kunde han därjämte på förhand göra i ordning listor med sy
nonymer för ord som han visste att han skulle nöta på, ett knep som 
han för övrigt lämnat i arv åt några av de efterföljande sportreport
rarna. Att, som en medarbetare påpekade (s51), dagen före ett evene
mang besöka den aktuella miljön och inventera den på sådant som 
kunde tänkas piffa upp framställningen, var också en viktig del av 
Jerrings förberedelsearbete. (Se också Jerring 1949 a, s 99f och Jer
ring-Willners 1954, s 139.) 

I Barnens brevlåda3 använde Jerring till största delen stolpar i 
form av uppgifter om de medverkandes namn, ålder och bidrag till 
underhållningen samt understrykningar av vissa passusar i de brev 
som skulle läsas upp i programmet. Att han gjorde anteckningar om 
de medverkande får vi en antydan om i Bb 1969 I, där Jerring ber 
Elisabeth Stenkvist komma fram till mikrofonen: »Elisabeth Sten-
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kvist vill sjunga säg fågel varför sjunger du (p) du har väl inte ändrat 
dej utan du tar väl den visan va (p) [-.] hon e (p) här har jag inte skri
vit upp hur gammal du e (p) hur gammal e du [...]» Understryknings
förfarandet omnämns i Farbror Sven sitter där och pratar (1949 a, 
s 69): »Men de brev jag lagt åt sidan för närmare studium förses med 
understrykningar och ledningsord, så att jag i studion genast kommer 
på vad jag tänkte, då jag satt i arbetsrummet med hela skrivbordsski
van täckt av brev.» Understrykningarna gav således bränsle åt den per
sonliga kommentar som Jerring vanligtvis lät följa varje uppläst brev. 

Hade Jerring något särskilt viktigt att säga till brevlådans lyssnare, 
en maning, en uppfordran att handla på ett visst sätt, brukade han i 
förväg utforma detta meddelande — » så att det biter riktigt», skriver 
han på ett ställe (1949 a,s 69). Undersökningsmaterialet saknar inte 
exempel på den sortens appeller. 

Vid de två tillfällen då jag själv varit med vid direktsändningen av 
Barnens brevlåda har Jerring arbetat i enlighet med det ovan relatera
de. 

När Jerring den 8 mars 1925 för första gången skulle referera ett 
Vasalopp i radio, hade han skrivit ett utförligt manuskript att inleda 
sändningen med. Detta kom emellertid aldrig till användning. Då ra
dions sändning började var segraren redan på väg mot målet i Mora, 
varför Jerring fick lägga manuskriptet åt sidan och koncentrera sig på 
det som skedde i skidspåret. (Se Jerring 1974, s 64f.) Det blev heller 
inte några utskrivna manuskript i fortsättningen, uppger Jerring. De 
skilda miljöerna vid startplatsen, vid kontrollen i Evertsberg och vid 
målet i Mora gav tillräckligt med stoff åt referatet, och utifrån banan 
kom rapporter och tider. Tävlingsprogrammet var till god hjälp. Där 
fanns uppgifter om tidigare segrare och tider, om banans utsträckning 
m m. Jerring säger, att han själv antecknade »vissa data» om löparna, 
ålder, yrke, tidigare meriter osv. Namnet på en ny funktionär eller på 
någon bland publiken som borde apostroferas kunde han också note
ra. I övrigt blev han så småningom så bekant med arrangörer och 
funktionärer, att han inte behövde anteckna deras namn. Om alla ny
heter rörande förhållandena omkring loppet säger han sig varje gång 
ha blivit grundligt informerad i förväg av sin medhjälpare Bengt-Allan 
Hellström. 

J e r r i n g s  m  a  n  u  s  k  r  i  p  t  v  a  n  o  r  o c h  m i t t  u r v a l  a v  
m a t e r i a l  

Att för det enskilda programmet i undersökningsmaterialet bestämt 
avgöra huruvida Jerring använt utskrivet manuskript, stolpar eller om 
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han talar fritt, är ogörligt. Jerring kunde naturligtvis inte erinra sig 
hur han handlat i just dessa program, och han hade inte några anteck
ningar kvar som gick att hänföra till något av dem. Vi får hålla oss till 
de mer principiella uppgifter som han och hans kolleger har lämnat, 
nämligen att han normalt aldrig använde utskrivna manuskript, en
dast anteckningar om sakuppgifter o 1 i de programtyper som jag be
handlar. Ett undantag från det normala har jag nämnt, nämligen den 
brevlåda från 1947 som jag uteslu t i t  ur  undersökningen.  (Se s  1 5 . )  

Här gäller hans uppgift, att han använde helt utskrivna manuskript 
vid berättande, kåserande program. 

Ett par avsnitt i den brevlådan återfinns i skriftlig form, innan 
programmet sändes, nämligen i Jerrings bok På min våglängd (1944, 
s 80ff). Jerring följer i programmet boktexten ordagrant, så när som 
på fem smärre ändringar, av vilka tre är tillägg som närmast tycks 
tjänstgöra som ett slags parentetiska förtydliganden av texten utan 
att Jerring därmed avser att göra den mer talspråklig. I två fall gör 
Jerring direkta ingrepp i boktexten, vilket väl kan tolkas som att han 
har velat lätta upp framställningen en smula, bl a byts ett endast i 
boken (s 80) mot bara i programmet. 

Naturligt nog kan Jerring så här långt efteråt inte i detalj påminna 
sig hur han tänkte när han vidtog sina ändringar, men om strykningen 
av endast till förmån för bara lämnar han klart besked. Han har näm
ligen alltid betraktat blott och endast som mera skriftspråkliga, »litte
rära», i motsats till bara, som är talspråkets ord.4 

Som jag nämnde har jag uteslutit Bb 1947 ur undersökningsmate
rialet, därför att den till hela sin uppläggning var så olik övriga brev
lådeprogram och därför att den till stor del bestod av uppläsning från ett 
manuskript. Men jag har ändå velat föra in den i diskussionen, efter
som det intryck av uppläst manuskript som den ger och där alltså ma
nuskriptanvändning delvis kan beläggas, också gäller för Bb 1935. 
Den brevlådan sänds från Helsingfors och har en längre inledning, där 
Jerring bl a berättar om ett regnväder som drabbat den finländska hu
vudstaden. (Se bilaga 1, s 175.) 

Vid en uppspelning av de bägge brevlådorna och dessutom 
Bb 1936 för deltagare i högre seminarierna i allmän språkvetenskap 
och nordiska språk i Umeå, vid tillfället ett tiotal personer, rådde full 
enighet om att Jerring i Bb 1947 och Bb 1935 haft ett skrivet manu
skript. Bedömningen att ett manuskript låg till grund för Bb 1935 
motiverades med ord som »tempot snabbt, som om man läser en 
känd text», »inskjutna bisatser», »uppläsningsintonation», »genom
tänkt meningsbyggnad», »han stakar sig aldrig, vet exakt vad han skall 
säga». En av deltagarna, Eva Gårding, som jämfört spontant och upp
läst tal från prosodisk synpunkt (1967, s 40-85), menade att man i 
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Bb 1935 av Jerrings framförande kunde ana den indelning i stycken 
som brukar utmärka en skriven text. Man märker, påpekade hon, 
att han planerar sin andning. Vid spontant tal blir luftinsatsen 
ojämnare, emedan man inte har fortsättningen klar för sig. Hans 
pausering sammanfaller i stort sett med syntaktiska gränser. Hon 
underströk emellertid att syntaktiska pauser (om termen se Går-
ding 1967, s 46) inte fick tas som kriterium på att ett manuskript 
alltid låg bakom det muntliga framförandet, om man hade att göra 
med »en så medveten, sofistikerad talare som Jerring». 

Liksom i Bb 1935 har Jerring i Bb 1936 en lite längre inledning 
av programmet än normalt. Brevlådan sänds från Oslo, och Jerring 
börjar med att berätta om vad han upplevt på Karl Johan, »den sto
ra huvudgatan», under dagen. (Se bilaga 1, s 176.) Efter avlyssning 
menade seminariedeltagarna att Jerring där stött sig på stolpar. Epi
soden verkade vara planerad, men språket var mera oöverlagt än i 
Bb 1935. »Naturligt sätt att tala» och »talspråklig meningsbyggnad» 
nämndes. Ånyo poängterades emellertid svårigheten att bedöma en 
professionell talare som Jerring. 

Det nu relaterade visar dilemmat: svårigheten att bedöma om 
Jerring använde manuskript eller ej i vissa program. Ett flytande fö
redrag eller en säkerhet i formulerandet kan ge oss en misstanke att 
Jerring i många fall använde manuskript. Men vi får inte glömma 
dels att Jerring, när han kom till Radiotjänst, hade en skrivande 
verksamhet bakom sig och var van vid att formulera sig (sl9), dels 
att han övade upp sin verbala förmåga genom att läsa litteratur 
(s 49), träna referatteknik (s 52) och regelbundet direktreferera 
idrottstävlingar. Det senare menar flera medarbetare vara en ut
märkt uppgift för den som vill öva upp sin förmåga att tala utan 
manuskript. Det är alldeles uppenbart, att mycket i Jerrings språk i 
radion präglas av en genomtänkt planering och stringens som torde 
förutsätta mönster i det skrivna språket. 

Med tanke på detta och med de direkta uppgifterna om manu
skriptfria framträdanden som finns, anser jag mig kunna utgå ifrån 
att Jerring i det material jag använder i undersökningen, talar utan 
fullt utskrivet manuskript, dock med stöd av antecknade sakuppgif
ter o 1. 

Jerrings inställning till språk och språktyper 

Efter denna teckning av hur Jerring arbetade med sina program 
lämnar jag i det följande några uppgifter om hans allmänna språksyn 
och om hans åsikter i enskilda språkfrågor. Härom finner man utta-
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landen här och var i hans böcker och tidningsartiklar. Själv har jag 
vid samtal med honom ibland tagit upp språkfrågor. Hans ställnings
taganden har ofta varit bestämda, och han har givit klara besked. 
Jag skall här ur olika källor återge några av hans synpunkter i olika 
språkfrågor. 

Först tar jag upp ett allmännare problem, som inte har med in
terna svenska språkfrågor att göra men som vittnar om ett aktivt 
språkintresse, nämligen radions möjligheter att påverka förhållandet 
mellan de nordiska grannspråken. 

J e r r i n g  o c h  g r a n n s p r å k e n  

På flera ställen i sina skrifter (t ex 1949 a, s 76) tar han upp det nor
diska samarbetet och språkförståelsen, utförligast 1937 i P.S. från 
farbror Sven (s 136ff). 

Efter att inledningsvis ha rekonstruerat ett telefonsamtal med 
Köpenhamn som obarmhärtigt avslöjat hans egen oförmåga att för
stå danska, går Jerring till rätta med oss svenskar för att vi inte 
tycks vilja vänja oss vid de grannspråk som jämte svenskan »i själva 
verket bara [är] olika munarter av samma språk» (1937, s 137). I 
viss mån ursäktade finner han de något äldre, som vuxit upp i en tid 
utan radio och med ett skolschema som inte gav utrymme åt lektio
ner i danska och norska, men för tidens ungdomar kan han däremot 
inte uppbringa något hållbart skäl för försummelsen. Och Jerring 
skisserar, skämtsamt men i grunden allvarligt, ett handlingsprogram: 

»Vore jag riksdagsman, så skulle jag föreslå en ny lag, enligt vilken föräldrar å-
läggas tillse, att de unga i familjen höra norska och danska radioprogram jämsi
des med de svenska, enligt vilken bokhandlarna förbjudas belamra disken med 
svenska översättningar av danska och norska ungdomsböcker, och enligt vilken 
bristfällig kännedom om danska och norska medför lika ledsamma följder i 
skolbetyget som bristande kunskaper i svensk rättskrivning» (1937, s 138). 

Men Jerring tror inte på att hans förslag är genomförbart utan 
sätter sitt hopp till de svenska ungdomarna själva. När de får klart 
för sig att de förstår danska och norska sämre än vad danskar och 
norrmän förstår svenska, så kommer de av egen kraft att gottgöra 
sina försummelser. Detta sista är inte bara en förhoppning. Då 
Jerring i den här boken riktar sig direkt till den svenska ungdomen 
(se nedan) är det nog obestridligt att han vill verka pådrivande, att 
han vill sporra de unga att börja lyssna på grannspråken. 

Jerrings tanke att de nordiska länderna borde knytas närmare 
varandra kan ses i ett större sammanhang. För Jerring har radions 
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bestämmelse alltid varit att skapa samförstånd och göra samhörighe
ten mellan vitt skilda folk självklar. (Se t ex 1944, s 182). Denna 
huvudtanke i sin gärning uttrycker han så i Bb 1962: »tack vare ra
dio å teve (p) finns de nu oändligt mycke större möjligheter än förr 
(p) att göra samhörigheten till nånting självklart för di unga å för di 
yngsta (p) de borde alla som sysslar med radio å teve (p) världen ö-
ver besinna (p) å di borde arbeta i den andan.»5 

J e r r i n g s  s y n  p å  v u l g ä r s p r å k  

Sin inställning till svordomar har Jerring givit uttryck åt i två av sina 
trettitalsböcker, Goddag flickor och pojkar (1930) och P.S. från far
bror Sven (1937). Båda dessa böcker är i första hand avsedda för 
ungdom — d en senare har undertiteln Kåserier för ungdom — oc h 
innehåller korta berättelser, där Jerring i uppfostrande syfte hos de 
unga vill inpränta vikten av att äga vissa egenskaper, såsom hövlig
het, ihärdighet och självbehärskning. I en av dem hävdar Jerring, att 
den som svär visar brist på snygghet och menar att på samma sätt 
som man, genom att t ex tvätta sig och hålla sina kläder rena, må
nar om sin yttre snygghet, borde man vårda sig om den inre snygg
heten genom att undvika svordomar. (Se 1930, s 89ff.) 

I programsammanhang får Jerring tillfälle att framföra denna sin 
åsikt om svordomar i Bb 1935: »Berna Karlsson (p) Hamngatan Gäv
le (p) leker me en pojke som brukar svära (p) å påstår att de e fint å 
karaktit att göra de (p) hon undrar om ja tycker de också (p) jaa 
ja tycker de e unjefär lika (p) fint som att vara otvättad å okammad 
(p) sen beror de på hur pass fint de kan anses vara.» 

Även gentemot slangorden intar Jerring en mycket bestämd håll
ning. Han anser att slangorden, liksom svordomarna, inte hör hemma 
i »hyggligt folks tal» utan på sin höjd kan gå för sig som tillfälliga, 
lustiga inslag i språket: »Slangorden betraktar jag som språkets Pelle 
Jönsar, åt vilka man kan ha roligt någon enstaka gång, men som trötta 
och verka dumma, om de få göra sig för breda» (1930, s 92). Jerring 
ger också slangorden en social brännmärkning genom att kalla dem 
»simpla» och lokalisera dem till »de snuskigaste bakgårdarna och de 
ruskigaste gränderna, där hyggliga ord ha svårt att trivas >( ib id). 

Under en resa i Estland (1936) har han haft tillfälle att följa under
visningen i svenska Tallinnfolkskolan och därvid slagits av de estlands
svenska skolbarnens otadliga behandling av svenska språket. Även 
under rasterna har Jerring lyssnat på dem, och hur han än ansträngt 
sig har han inte kunnat »uppfånga ett enda slangord, ännu mindre 
någonting i stil med en svordom. Deras tal var precis lika hyfsat 
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som inne i skolsalen, de talade samma språk som där» (1937, s 47). 
Jerring vill för sin unga svenska läsekrets lyfta fram dessa skolbarn i 
Estland som förebildliga. 

Jerrings uttalande om svordomar och slangord präglas kanske 
till en viss del av hans roll som farbror Sven, rollen av barnens upp
fostrare, men vittnar även om strävan efter ett korrekt språk. 

J e r r i n g s  a l l m ä n n a  r e a k t i o n  m o t  s p r å k f e l  
o c h  e t t  s l a p p t  s p r å k  

Jerring har veterligen inte presenterat någon teoretiskt underbyggd 
samlad syn på språkvård och språkriktighet, men i mitt material 
finns belägg på att Jerring kraftigt reagerat mot vad han betraktade 
som slappa och felaktiga formuleringar. Ibland använde han rentav 
estetiska motiveringar i sin bedömning. Ett sådant fall är hans starka 
avståndstagande från formen dom för skriftens de, som jag behand
lar i kapitel 5. 

Men oftast gäller det isolerade språkfel av olika slag, t ex den in
te så sällan förekommande kontaminationen tillhöra en av dom som 
och ett uttal med långt i i det danska namnet Nielsen. Beträffande 
det sistnämnda föreslår han »att vi äntligen lär oss, och lär andra, att 
danskar och norrmän som heter Nielsen uttalar sitt namn med lika 
kort i som en svensk Nilsson». Påpekandena görs i personaltidningen 
Antennen (oktober 1963, s 24). 

Särskilt reagerar han mot klichéartade uttryck som han har ob
serverat i radio och tv. I den nyssnämnda artikeln i Antennen, som 
har rubriken Inflation i språket, ondgör han sig över uttrycket allde
les strax, som tycks ha trängt undan det enkla strax. Spefullt frågar 
han: »Hur svindlande mycket snabbare än 'strax' händer det som ut
lovas inträffa 'alldeles strax'?» I samma artikel tar han upp ett par 
mot mediets funktion stridande uttryck, nämligen de i tv vanliga att 
någon syns »till vänster i bilden» [Jerrings kursivering] eller att nå
gon befinner sig »närmast kameran» [Jerrings kursivering].6 Dessa 
upplysningar är överflödiga, menar Jerring. Varför behöver tittarna 
erinras om att en sändning har vissa tekniska förutsättningar? Han 
drar paralleller till ljudradion, där han själv i många år stred mot ut
tryck som »kom närmare mikrofonen», »ni vid era mottagare». En 
annan kliché' i radiospråket är, menade Jerring, Vid mikrofonen den 
och den, som han anmärkte på under ett sammanträde inom Aktua
litetsavdelningen 1951. Uttrycket kommer från tyskan (Am Mikro
fon) och används för att beteckna den radioröst som skildrar ett 
förlopp — idro ttsligt eller annat — och inte i sammanhang där flera 
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olika röster förekommer. Jerring ansåg det vara helt förkastligt att 
bruka det i reportage om den som håller mikrofonen och ställer 
frågor. Vid sådana tillfällen äx d et ju andra röster som är huvudsa
ken, menade Jerring.7 

Under våra samtal på 70-talet ondgjorde sig Jerring många gång
er över en i hans tycke tilltagande språklig slapphet både i och utan
för radion. Jag minns hur han för att illustrera vad han menade en 
gång — han var då i 8O-årsåldern — tog en bit papper från sitt skriv
bord, skrev Svensk Möbelcenter på den, sköt över papperet till mig 
och frågade: »Vad säger du som språkman om sådana här hybrider?» 

Det är alltså det korrekta, vårdade radiospråket som Jerring för
ordade och själv använde. Han ville att hans egen — och andras — 
språkdräkt skulle vara ren och sober — fri från svordomar och slang 
och från brott mot logik och språkriktighet.8 

Han var också självkritisk och ständigt observant på sitt eget 
språk. Ibland befann han sig i situationer, som ställde höga krav på 
hans formuleringsförmåga, t ex i snabba referat av fotbollsmatcher 
och Vasalopp. Det kan vara av intresse att se, hur han även i dessa 
beträngda lägen höll språkriktighetens och det nyansrika språkets 
fana högt. Här följer några exempel. 

En korrigering a v från en synvinkel till ur en synvinkel gör han i Fo 
1948 Jug : »de va ett långskott som såg l ite obehaglit ut (p) kanske 
obehagligare härifrån än från Lindbergs ur Lindbergs synvinkel.» 

I Vpl 1962 förekommer följande: »av Bengt-Allan Hellström har ja 
fått (p en lång lång förteckning här (p) för tien namn stark (p) förti-
ett namn stark här.» Som framgår har Jerring ändrat från förtien till 
förtiett. Jerrings korrigering är strikt grammatikalisk; han har rättat 
sig efter huvudordets genus. (Om språkbruket härvidlag se t ex 
S AO B E 540, 1922.) 

En preciserande — närmast pedantisk — korrigering möter i Bb 1969 
I, där Jerring ur en hel bunt brev från samma skola valt att läsa upp 
två, som får representera hela skolan: »så får ja lägga undan resi t en 
av breven från Lerbäck (p) å be er båda som ja har talat me talat till 
att hälsa till kamraterna (p) så väldit my eke.» Jerring kommer att 
tänka på att kommunikationen är enkelriktad och finner därför 
tala till korrektare än tala med. 

Hans förmåga att korrigera och fullfölja en i hans tycke oklar och o-
fullständig bild, trots att han är i full färd med att skildra ett anfall 
mot det svenska målet, ger ett fotbollsreferat (Fo 1948 Sve-öst) ex
empel på: »Londonluft e de ida (p) grå tung luft att andas (p) man 
e som i ett lakan (p) österrikarna anfaller på vänstersidan (p) som i 
ett vått lakan ville ja säja man behöver knappast säja ordet våt en 
dag som idag de e underförstått alltid (p) och så skjuter då vänster-
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yttern i Österrike [... ]» 

Då han någon gång uttrycker sig drastiskt och rakt på sak, ger han 
sig tid att reservera sig för att gå fri för eventuella beskyllningar att 
inte vårda sitt språk. I Fo 1935 Sve-Ty kommenterar han ett svenskt 
målskott så: »ärade åhörare (p) ursäkta att ja u ttrycker mej ytterlit 
populärt (p) men detta var jätte skott et August (p) där fick Hallman 
bollen (p) han behandlade den ett ögonblick (p) som de heter på 
fackspråket (p) å så sköt han ett järnhårt skott (p) i Buchlohs (p) 
övre vänstra hörn.» 

Ibland kan dock hans val av en vårdad ordform el likn innebära ett 
misslyckande, i det här fallet ett stilbrott (Vip 1958): Jerring förbere
der lyssnarna på att han så småningom skall intervjua några av funk
tionärerna, däribland IFK Moras ordförande Ernfrid Lagborg: »här 
kommer han ju just när ja talar om honom (p) ja när man talar om 
trollen står di i förstugan (p) i de här fallet på verandan.» Formerna 
farstun eller för stun torde vara regel i detta uttryck. SAOB:s första 
belägg (SAOB F 3252, 1927), härrörande från en av E.H. Lind iord
ningställd samling värmländska ordspråk, ordstäv och talesätt (1896), 
lyder: När en talar om trollet, så är d et i för stun. 

J e r r i n g s  s y n  p å  d i a l e k t e r  o c h  a n d r a  
r e g i o n a l a  v a r i a n t e r  

Såvitt jag funnit har Jerring varit mycket sparsam med uttalanden om 
sin inställning till dialekter. I hans böcker står ingenting, vare sig om 
dialekter i allmänhet eller om hur han förhåller sig till dialektinslag i 
radioprogram. 

Den tidigaste uppgiften jag har härrör från en tidningsintervju 
1931. I sin egenskap av barnprogrammens ledare svarar J erring där på 
frågor angående språkets roll i barnprogrammen. Han säger sig vara 
klar över att speciell vikt måste läggas vid språket när man vänder sig 
till de unga. »Vi har hela tiden lagt oss vinn om att trots det lätta in
nehållet hålla det [språket] så vårdat som möjligt. Dialekter har jag 
ingenting emot, men jag tycker att det är onödigt att släppa fram 
dem i alltför prononcerad form just i barnprogrammen» (Nya Dagligt 
Allehanda 11 okt 1931). 

Här möter vi återigen Jerring i rollen som farbror Sven, som 
fostraren. Man får nästan ett intryck av att han vill skydda barnen 
från något olämpligt. I varje fall tycks han se som sin uppgift att ge 
barn från olika landsändar en gemensam, på riksspråket baserad 
språklig grund. På sina resor runt om i landet tycker sig Jerring också 
ha fått belägg för att det arbetet har börjat ge resultat. Han säger: 
»Jag har ofta i trakter där det talas utpräglad dialekt träffat föräldrar 
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och lärare som förklarat för mig att de funnit att radion slipat av de 
värsta dialektala olaterna hos deras barn eller elever» (ibid). 

I programmet Sex hallåmän hemma hos den sjunde (28 nov 
1933) för Jerring en principdiskussion med sin kollega Pontus 
Bohman om hur en radioman bör förhålla sig till regionala skiftning
ar i språket. Diskussionen föranleddes av att stockholmaren 
Bohman, som under skoltiden tillbringat sommarferierna i södra Da
larna och där tillägnat sig traktens språk, sade sig ha slagit ihop 
stockholmska och »dalmål» till ett slags »mixtum compositum», vars 
resultat blev det språk han sedermera kom att använda i radio. 
Bohman tycks mena att ett medvetet utslätande av en dialekts skar
pare konturer är en nödvändig del av varje radio mans arbete med sig 
själv, eftersom målet är att bli förstådd av så många som möjligt. 

Jerrings åsikt är att Bohman, emedan han talar från Stockholm, 
borde ha behållit sitt stockholmska uttal. »Detta e Stockholms radio 
(p) här ska vi tala stockholmska de e fel att ja inte gör de.» För att 
illustrera sitt resonemang berättar Jerring om hur han en gång hörde 
studiochefen Erik Mattsson på omisskännligt dalmål från Telegraf
verkets försöksstation i Stockholm avannonsera en konsert. »Tänk 
om han talat stockholmska i stället (p) så bra de hade varit (p) han 
skulle ha varit i Falun de hade varit alldeles prima [...]». 

Den tämligen negativa syn på dialekt som kommer fram i tid
ningsuttalandet 1931, nyanseras något i radiodiskussionen 1933 
genom att Jerring tycks acceptera en regional språkform, under för
utsättning att den hör hemma inom sändarstationens område. 

I detta sammanhang kan det vara av intresse att undersöka om Jer
ring själv i sitt radio språk har egenheter som härrör från dialekt eller 
regional standard. Ett ovan (s 42) citerat uttalande av Gösta Berg
man: »Man får lov att vara en durkdriven fonetiker för att i herr Jer
rings språk kunna finna spåren av hans ungdoms östgötska [..] kan 
tyda på att det i det avseendet inte finns mycket att dra fram. Det 
är, efter vad jag kan finna, egentligen bara två egenheter av åtmin
stone delvis rätt påfallande art som kan framhållas. Det ena är utta
let av en enstaka ordform, nämligen honom med långt, slutet o-ljud, 
som behandlas nedan i kap 4. Det andra är bruket av akut accent i 
vissa tvåstaviga ord, främst perfekt particip och adjektiv i Superlativ, 
som i riksspråket normalt har grav accent, fyllda, nöjda. 
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I undersökningsmaterialet har jag noterat följande belägg som 
redovisas kronologiskt.9 

Om inte bägge lagen var tämligen nöjda (Fo 1934) 
de svenske e hårt ansatta hårt trängda (p) utav Bender å kom
pani (Fo 1935) 
tie tusen angtrébiljetter e sålda (Vip 1939) 
de va namn å tider för de tjugotre basta (Vip 1939) 
själv e Ingrid fem år (p) nyss fyllda (Bb 1941 1) 
andra mera kanda icke startande (Vip 1942) 
de som inte gör de e all heder varda ändå (Vip 1942) 
de mest kända utav de icke startande (Vip 1944) 
även ett par andra utbytningar e gjorda (Fo 1948 Jug) 
de va alltså en av di grövsta förseelser som kan begås (Fo 1948 Jug) 
där spelar de mycke kanda ligalaget Tottenham Hotspurs (Fo 1948 
öst) 
bägge målen gjorda av (p) Brodd (Fo 1952) 
du kanske inte va fyllda nie då riktit (Bb 1952 I) 
den från Stockholm kände halvbacken (Fo 1954) 
strålkastarna e slctkta nu delvis (Fo 1954) 
men di e väl värda ledningen (Fo 1954) 
Ylva Zackrisson (p) e den andra utav di två väninnorna (Bb 1956) 

trettifem kr fyllda (Vip 1961) 
mest kanda namn av dom som måste strykas i programmet (Vip 
1962) 

Utöver dessa exempel kan jag från ett annat program — Jerrings 
besök i Vaiamo 1935 — redo visa nu e surkålskarotterna tömda (p) 
måltiden va slut (p) stärkta vandrade vi dädan, och från samtal med 
Jerring under 70—talet har jag antecknat läkta, nämnda, strödda, 
stangda och värmda. 

Avvikelser från mönstret är sällsynta. Ett kända med grav accent 
uppträder i Vip 1937, och i några brevlådeprogram förekommer 
värsta och yngsta med grav accent. 

Om detta uttal har Gösta Bergman uttalat sig i ett radioföredrag 
i februari 1941?(Öen som har akut accent i »dömda, kända och an
dra particip» röjer sitt östgötska11 ursprung, säger han. »Man kan 
höra det hos Sven Jerring, som eljest talar ett mycket utjämnat 
språk, hos BerndtAulin i TT, och nu framlidne professor Elof Hell-
quist sade t ex strödda exempel, de namnda». (Jfr Bergman 1943, s 
13f; Bergman 1971, s 14.) 

Företeelsen har observerats tidigt.Axel Kock uppger (1884-1885, 
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s 399) att J.A. Aurén nämner den i sin bok Bidrag till svenska språ
kets akcentlära (1880), och själv säger sig Kock ha »iakttagit detta 
uttal i östgötskan» (ibid). 

Det förefaller således som om Jerrings användning av akut ac
cent i fall som ovan direkt kan hänföras till hans språkliga bak
grund. De fåtaliga avvikelserna kan väl ses som påverkan från riks
språket. Att han inte medvetet har arbetat bort denna egenhet kan 
bero på att han helt enkelt inte observerade den eller kände till att 
han hade den. 

E f r a i m  A l e x a n d e r  

Vi har sett hur energiskt J erring arbetade med sitt språk. Resultatet 
blev en ytterligt vårdad produkt, som i språkligt hänseende bör ha 
tillfredsställt honom. Men möjligen kände han att han i gengäld för
lorade lite av sin personlighet, att färgen bleknade och intensiteten 
avtog.12 I rollen som Efraim Alexander kunde han skapa ett helt 
annat radio språk. 

Det var på hösten 1925 som J erring presenterade sin »vapendra-
gare och trätobroder» Efraim Alexander i Barnens brevlåda. Han 
hade dröjt olovligt länge med att besvara något barnbrev, och när 
han äntligen gjorde det, så skyllde han dröjsmålet på att hans studio
betjänt hade glömt att sprätta upp brevet i fråga. Nu anlände brev 
till Radiotjänst med spörsmål om vad denne betjänt hette och vad 
det var för en figur. Jerring drog på måfå till med Efraim Alexander 
och framställde honom bl a som »lat men fiffig, av snask och bakel
ser övergödd». De unga lyssnarna ställde krav på att figuren skulle 
framträda i Barnens brevlåda. Jerring berättar (1944, s 103): 

»Och den 2 oktober 1925 hörde de en besynnerlig målbrottsröst med östgötska 
diftonger — min hemstad har i många år varit Vadstena, så jag identifierade 
ganska lätt accenten — efterkomma min anmodan att säga några ord om studio
betjäntens förbisedda men hedervärda kall.» 

Betjäntens popularitet blev snart så stor, att Jerring fann sig föranlå
ten att spela rollen vidare. Efraim Alexander fick en egen program
punkt och så småningom ytterligare tre medspelare, kusinen Ågust, 
bryllingen Tobias samt Lotta-Kristina. Som den sistnämnda alterne
rade tre döttrar till skådespelaren Alrik Kjellgren, medan konstnä
ren Åke Liljeson lånade sin röst åt kusin Ågust och Jerrings bror, 
Nils Jerring, åt Tobias. (Se 1970, s 105.) Tillsammans med farbror 
Sven, Efraim Alexander och de andra fick radiolyssnarna uppleva 
åtskilliga spännande äventyr, till en del iscensatta med en s k rese
maskin, med vars hjälp man kunde nå avlägset belägna platser och 
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uppsöka människor, i svunna tidsåldrar och kommande. (Se 1944, 
s 105ff; Jerring 1970, s 108ff.) Efraim Alexander återkom regelbun
det i radioprogrammet till 1939, därefter lät Jerring honom framträ
da bara någon enstaka gång. 

Jerring låter Efraim Alexander tala en utpräglad dialekt, som 
kontrasterar starkt mot det vårdade föredrag som är hans normala i 
radio. Han säger själv att han var väl hemmastadd med den östgöt
ska »accenten», och går man igenom ett antal program med Efraim 
Alexander finner man, att de språkdrag som Jerring tagit fasta på al
la är kända från götamålsområdet, dvs just den sydvästra del av 
Östergötland där Jerring vuxit upp. (Jfr s l®.) Sålunda återfinns 
pluralformer av typen föttera (Wessen 1960, s 25) och bevarad 
maskulinändelse -er av adjektivet, som i fräcker och själver (Wessen 
1962, § 145, 5). Vidare bibehålls vid sammansättning den s k binde
vokalen. Jag har antecknat bonnapöjk och hönsakräk (Wessen 1960, 
s 25). Som infinitivmärke brukas te (å): de e lämpligare te å ge klap
pen åt sa åt mej teå öppna alla brev, rischkera te å sätta mär
ken på väggen, de ä omöjlit te säja. Formen te för prepositionen el
ler partikeln till förekommer också. Ex: de ä du den rätte te, de tjä
nar ingenting te, hur de går tè att sätta världsrekord i simning. 

ö i stället för y förekommer i möcke och böxer (Wessen 1960, 
s 23). Andra egenheter i uttalet, hämtade ur östgötadialekten: etter 
'efter', löva 'lova', si eller schi 'se' och utå 'utav'. 

Jerring åstadkom med Efraim Alexander en oförglömlig figur i 
den svenska radions porträttgalleri. Detta betraktat också i ett läng
re perspektiv än det som erbjöds programcheferna Dymling och 
Rabe, när de i femårsboken — Radiotjänst. En bok om programmet 
och lyssnarna (1929, s 249) — betecknade Efraim Alexander som 
»säkerligen det mest originella, kanske till och med det enda verkligt 
originella, som svensk rundradio skapat». 

Enligt min mening visar Efraim Alexandergestalten helt allmänt 
drag hos Jerring som inte så ofta tillåtits eller haft möjlighet att visa 
sig i hans ordinarie tjänsteutövning: hans lekfullhet, det gamängarta-
de okynnet. Många av Jerrings framträdanden hade en officiell ka
raktär. Han skulle, för att låna en formulering av Gunnar Helén 
(1970, s 4), tjänstgöra som »nationell officiant» vid otaliga evene
mang, såsom riksdagens högtidliga öppnande, kungliga festligheter 
osv. Programmen med Efraim Alexander kom sannolikt då att 
fungera som ett slags replipunkt för honom, en plats där han bok
stavligen kunde ta av sig högtidsdräkten också i språkligt avseende. 

I rollen som Efraim Alexander kunde han släppa sig lös och an
vända ett djärvare och mera oförblommerat språk med ord- och böj
ningsformer som hörde hemma i hans barndoms östgötska dialekt. 
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Han har själv antytt detta. När Efraim Alexander slutade vid radion 
gav han honom nämligen ett tjänstgöringsbetyg som »alter ego». På 
Efraim Alexanders fråga vad »alter ego» betydde, svarade Jerring: 
»Det betyder att du tjänstgjort som din arbetsgivares andra jag och i 
det här fallet att du varit sådan som han själv skulle vilja vara men 
inte törs» (Jerring 1953, s 139). 

Sammanfattning 

I kapitel 3 har jag redogjort för Jerrings programförberedelser och 
manuskriptvanor samt behandlat hans syn på språk och språkriktig
het. Härvid poängterades först att Jerrings eget radiospråk av kolle
ger karakteriserades som korrekt och vårdat, och att detta kunde 
föras tillbaka dels till hans omsorgsfulla förberedelsearbete, dels till 
hans vana att handskas med språket. Som exempel på hans nog
granna förberedelser nämndes hans vana att memorerà tänkbara si
tuationer i sportprogram, att kontrollera uttalet av främmande 
namn och att vid promenader berätta för sig själv om vad han såg 
omkring sig. Hans vana att handskas med språket grundlades redan i 
ungdomen, då han skrev mycket, och efter sin anställning vid Ra
diotjänst övade han högläsning ur litterära verk. Det framhölls också 
att han brukade råda sina medarbetare att vårda sitt privatspråk för 
att på så vis lättare hålla sitt radiospråk rent från lågspråkliga och 
vulgära inslag. 

När det gäller Jerrings manuskriptvanor uppgav en övervägande 
del av hans tillfrågade kolleger att han använde stolpar och strödda 
anteckningar samt det underlag som stod till buds i form av pro
gramblad, deltagarförteckningar etc. Några berömde honom för 
hans förmåga att improvisera och fylla ut pauser utan att komma av 
sig. Jerring själv berättade att han i kåseriprogram och programmen 
med Efraim Alexander använde helt utskrivna manuskript. När han 
refererade idrott och andra evenemang stödde han sig däremot på 
vissa faktaanteckningar. Han brukade också skriva upp ord och ut
tryck som kunde bli aktuella i sammanhanget. För idrottsreferatens 
del var synonymlistor en inte oväsentlig del av förberedelsearbetet. I 
Barnens brevlåda arbetade han med stolpar och understrykningar av 
utvalda partier i brev som skulle läsas upp. Till understrykningarna 
knöt han sedan vid sändningen personliga kommentarer. Vid Vasa-
loppsrefererandet hade han god hjälp av tävlingsprogrammet med 
dess uppgifter om de tävlande. I övrigt kunde han beskriva de aktu
ella miljöerna och vidarebefordra rapporter och tider utifrån banan. 

Det har varit omöjligt att för de i undersökningen ingående pro
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grammen bestämt avgöra om Jerring använt utskrivet manuskript, 
stolpar eller om han talat fritt. En bedömning har fått göras mot 
bakgrund av de allmänna uppgifter som lämnats av honom själv och 
hans kolleger. Några program har spelats upp för deltagare i två hög
re seminarier vid universitetet i Umeå. Deltagarna var ense om att 
Jerring i ett par fall använt ett utskrivet manuskript, men samtidigt 
betonades svårigheten att bedöma en professionell talare som Jer
ring. Sammantaget har jag ansett mig kunna utgå ifrån att under
sökningsmaterialet huvudsakligen består av ett väl förberett fritt tal. 

I kapitlets följande avsnitt har Jerrings inställning till språk och 
språktyper behandlats. Efter att inledningsvis ha återgivit hans tan
kar om hur det skulle vara möjligt att skapa en ökad språkförståelse 
i Norden, har jag tagit upp hans syn på vulgärspråk, språkfel och 
slappt språk. Därvid framkom att han såväl i sina böcker som i sina 
program markerade sitt avståndstagande från svordomar och slang. 
Hans reaktion mot klichéartade uttryck och felaktiga formuleringar 
var också stark, och han tog ibland till orda i radions personaltid
ning. Någon teoretiskt underbyggd samlad syn på språkriktighets
frågorna kan han emellertid knappast sägas ha haft. Han observera
de sitt eget språk, något som bl a framgick av att han — t o m i snab
ba fotbollsreferat — korrigerade, preciserade och nyanserade formu
leringar som han inte var nöjd med. 

Jerrings kommentarer till dialekter och regionala språkvarianter 
var sparsamma, men han tycktes inte vilja släppa fram dialekter »i 
alltför prononcerad form» i program för barn, Däremot föreföll han 
godta ett regionalt färgat språk hos en kollega, förutsatt att denne 
talade ifrån den aktuella regionen. 

I detta sammanhang påvisade jag ett regionalt drag i Jerrings 
eget radiospråk: hans bruk av akut accent i vissa tvåstaviga ord som i 
riksspråket normalt har grav accent, fyllda, nöjda. 

Kapitlets avslutande avsnitt har ägnats Jerring i rollen som Efra-
im Alexander. Jag konstaterade därvid att Jerring lät Efraim Alex
ander tala en utpräglad östgötsk dialekt,som Jerring kände från sin 
uppväxttid, och menade att Jerring i rollen fick möjlighet att visa 
sin lekfullhet och — om än tillfälligtvis — släppa kravet på språklig 
perfektion. 
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4 VARIANTERNA HONÅM - HÅNNÅM 

Sven Jerring använder två varianter av pronomenformen honom: 
hånnåm med kort å och honåm med långt o. Båda varianterna före
kommer i mitt material vid sidan av varandra tom 1944. Därefter 
finns inget belägg på honåm. Det sista härrör från Vpl 1944: de va 
Gösta Andersson från Umeå (p) efter honåm följde en vit gosse. 

Av de sammanlagt 56 belägg av pronomenet som förekommer i 
materialet före 1945 består 37 av hånnåm och 18 av honåm, varav 1 
gång i uppläsning i Bb 1935. J ett fall har det varit omöjligt att 
avgöra uttalet. 

Av de 37 beläggen på hånnåm före 1945 förekommer 21 i ob
jekt sställning och 16 efter preposition. Fördelningen efter funktion 
av de 18 beläggen på honåm är en annan: endast 4 i objektsställning 
och 14 efter preposition. Rimligen beror denna olikhet på att prono
menet oftare är tryckstarkt efter preposition och att formen honåm 
såsom den tydligast artikulerade favoriseras i tryckstark ställning. 
Här följer först de 4 fallen av honåm i objektsställning, och därefter 
— till inbördes jämförelse — någr a belägg med honåm före 1945 och 
hånnåm efter 1945 efter prepositioner i satser med likartad eller 
identisk struktur: 

vi räddade honåm från en zigenarpojke (p) som va stygg mot hunden 
[uppläsning av brev] (Bb 1935) 

en tysk halvback hjälper honåm (Fo 1935) 

Andersson va borta å hjälpte honåm (Fo 1935) 

ställde upp sej framför hans läktare (p) å hälsade honåm (Fo 1943) 

passning ifrån norsk högerhalv till norsk högerinner (p) och från 
honåm till Axelsson (Fo 1934) 

till Erik Nilsson kommer bollen (p) från hånnåm i en lyra snett över 
plan(Fo 1948 Jug) 

han är så snabb (p) som en vessla (p) å smart och illfundig e han (p) 
me honåm har svenska högerförsvaret (p) stora svårigheter att bestå 
(Fo 1939) 

nu ska vi höra efter om inte Bengt-Allan har lite nya tider (p) me 
hånnåm blev ja Bengt-Allan i förmiddas (Vpl 1951) 

Mångsbodarna ligger tjugoåtta kilometer ifrån Sälen (p) dit behövde 
Olle Wiklund en timme å trettitvå minuter (p) å de e ny rekordtid 
(p) efter honåm följde i tur å ordning [...] (Vip 1942) 
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Hilding Nyberg [...] kom elva å femtiåtta och efter hånnåm följde 
(p) hack i häl [...] (Vip 1962) 

Lyttkens-Wulff, Svensk ordlista (1911), upptar för objektsformen 
av pronomenet han endast uttalet hånnåm, medan den av samma 
författare tidigare (1889) utgivna Svensk uttalsordbok meddelar att 
uttalet kan vara både hånnåm och honåm »ofta omväkslande av 
samma personer». Ett uttal med långt å, hånåm, sägs dessutom ofta 
förekomma i Svealand. SAOB H 236 (1930) nämner i första hand 
hånnåm och ger uttalet honåm ett inskränkande »numera bl. i vissa 
trakter». Uttalet hånåm [dvs med långt å] upptas av SAOB utan att 
förses med någon lokal etikett, men det betecknas som sällsynt. Hos 
östergren (1931) får man beskedet honåm eller hånnåm och i 
SAOL9 (1950) och SAOL 10 (1973) hånnåm. I Språknämndens ut
talsordlista (3 uppl 1965) görs skillnad mellan betonad och obeto
nad ställning men uttal med å och o accepteras i båda fallen.1 

Honåm förekommer i östgötsk dialekt. ULMA har belägg från 
följande socknar: Vånga (söder om Finspång), Jonsberg (på Vikbo
landet), Rappestad (något väster om Linköping), Vist (något söder 
om Linköping) Grebo (mellan Linköping och Åtvidaberg) samt Åt-
vid. Jerring kan alltså ha haft formen honåm från sin uppväxttid. 
Jämför hans eget uttalande nedan. 

I en enkät om uttal av olika ord som gjordes med studenter i 
Uppsala under mitten och slutet av 1960-talet och som presentera
des av Gun Widmark (1972), uppgav inte någon uttalet honåm 
Widmark anser att detta resultat »väl torde spegla nutida uttalsvanor 
bland studenter. Under flera års undervisning av universitetsstude
rande och seminarister med studentexamen har jag ännu aldrig träf
fat någon som uppgivit uttalet med o som sitt eget» (1972,s 38). 

Någon kartläggning av hur objektsformen honom uttalas på oli
ka håll i landet finns inte,2 men varianten honåm brukar anses bl a 
förekomma i Stockholmsspråket3 och där vara ett lågprestigeuttal. 
Själv har jag ofta mött denna åsikt — det är obildat att säga honåm4 

— och jag vill inte avvisa tanken på att uttalet honåm företrädesvis 
hör hemma i lägre socialgrupper. Men i olika radio- och tv-program 
har jag antecknat honåm också hos personer som teaterdirektör 
Björn Hodell, professor John Landquist och bankdirektör Jacob 
Wallenberg. Att dessa tre — alla födda i Stockholm före 1900 — an
vände honåm visar väl att uttalet åtminstone förr inte hade någon 
viss social begränsning. Det är möjligt att användningen av honåm 
snarare sammanhänger med ålder än med socialgrupp. 

Stockholmsuttalet honåm har gott stöd i sörmländska dialekter, 
där det enligt ULMA:s sedessamlingar är mycket vanligt.5 Som vi 
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nyss såg, förekommer det även i Östergötland. Men i ULMA:s dialekt-
ordssamlingar från Uppland uppträder uttalet honåm sällan. I Alun-
damålets formlära [Alunda ligger 3 mil nordost om Uppsala] har 
dock Gustaf Bergman (1893, s 13) för pronomenet honom antecknat 
uttalen hånnåm eller honåm. 

Bengt Nordberg har meddelat mig att honåm förekommer hos 
några äldre informanter i FUMS' undersökning av Eskilstunaspråket. 
Han säger sig också ha hört det i genuint Uppsalaspråk. Magnusson 
(1978, s 49) uppger för Kalmarspråkets del att man ibland kan få hö
ra honåm »bland äldre kalmariter». 

Det verkar således som om honåm skulle förekomma på en hel 
del håll, i varje fall i mellersta Sverige. Inte någon av handböckerna 
har ju heller antytt att honåm skulle vara lokalt begränsat till Stock
holm. Även om formen honåm tidigare har haft en starkare ställning, 
bl a socialt, tycks den vara på väg ut ur språket. När den förekom
mer, hör den närmast hemma i en sociolekt med rätt låg prestige. Un
der sådana förhållanden är det naturligt, att Jerrings bruk av honåm 
med åren kom att uppmärksammas — båd e av andra och av honom 
själv. 

»Som en kuriositet erinrar jag mig den vedervilja som just Sven 
Jerrings sätt att uttala ordet 'honom' väckte», skriver en av Jerrings 
kolleger i sitt enkätsvar (1973). Han kan dock inte dra sig till minnes 
att man någonsin framförde sina synpunkter direkt till Jerring. 

På min förfrågan har andra medarbetare bekräftat att Jerrings ut
tal honåm diskuterades och kommenterades, ja, en av dem påminner 
sig t o m att man kom fram till att Jerring skulle få fortsätta att säga 
honåm, eftersom det föreföll att vara genuint hos honom. Ingen an
nan borde emellertid ta efter honom. Av medarbetarna är det inte nå
gon som erinrar sig att Jerring anmodades att sluta säga honåm. Nå
gon sådan anmodan mindes inte heller Jerring själv. 

Jerring själv uppgav att uttalet honåm ursprungligen var det na
turliga för honom och han sade sig vara övertygad om att hems föräld
rar använde det uttalet. När han så småningom märkte att han på Ra
diotjänst var tämligen ensam om sitt uttal började han — inte utan 
ansträngning som han sade — gå över till hånnåm. 

Vi ser här hur Jerring fogar sig efter riksspråksnormen. Det gäller 
emellertid en variant som har kommit att stämplas som klart låg-
språklig. Nästa kapitel visar exempel på en ståndaktigare reaktion, 
men där är det fråga om en variant av annan karaktär. 
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5 VARIANTERNA DE ~ DI ~ DOM SAMT DEM - DOM 

Allmän bakgrund 

I den ständigt pågående diskussionen om språket i etermedierna 
är det i synnerhet en fråga som med jämna mellanrum har förts på 
tal, dels i insändare till tidningarna, dels i brev till Svenska språk
nämnden eller direkt till Sveriges Radio: skall formen dom (uttalad 
dåmm) för skriftens de tolereras? (Se t ex Bergman 1954, s 20; 
Moide 1971, s 14.) 

En uppfattning om den ton som ibland präglar dessa inlagor 
får man av ett lyssnarbrev hämtat ur Sven Jerrings rika brevskörd: 

»För tio år sedan hade det varit otänkbart att av en hallåman höra en fras som 
denna: I övrigt gäller dåm tiderna, som bekantgjorts i ... En person med språk
kultur hade givetvis sagt de (eller di) tider eller tiderna som. Denna felplace
ring av det dialektala dåm är nu så vanligt i radio, att mycket av det som fram-
föres blir onjutbart. Sten Selander, som skriver en så förträfflig svenska, 'då-
made' häromdagen i samband med Engströmsutsändningen så otäckt, att jag 
måste lämna rummet...» 

(citerat av Moide 1952, s 890) 

Delvis skarp kritik mot förekomsten av dom för de i eterme
diespråket har också anförts av Gösta Langenfelt, som talar om 
»den ohöljda propagandan för 'dom' i ett land, där 80 proc. av fol
ket ännu säger 'di' (= de)» (1964 a, s 13; jfr 1964 b, s 49), av Nils 
Uthörn, som i en apologi för ordet de skriver att »för det avsiktliga 
och konsekventa dommandet svarar bl a flertalet tjänstemän i mo
nopolföretaget Sveriges Radio. Vare sig det gäller nyheter, pro
gramannonsering, tidningsresuméer eller färdigskrivna kommenta
rer, läses de i regel som dom» (1970, s 152; se även Thulstrup 
1970, s 175 f) och av en f d medarbetare, AB Radiotjänsts förste 
programchef, Nils Holmberg, som för sin del Tekommenderar radio
ledningen att »sätta en dammlucka för 'dommandet' som håller på 
att dränka oss i kloakvatten» (1971, s 3; jfr 1970, s 95).1 

Holmbergs ordval visar att han ger sin protest mot dom i radio 
en estetisk motivering. Detta är inte ovanligt. Formen har karak
teriserats som »ful», »vulgär», »ett led i den språkliga nedbusningen» 
el dyl (jfr Uthörn 1970, s 148). Ibland kan man urskilja en nyan
sering av protesten såtillvida att dom fördras lättare som personligt 
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pronomen än som bestämd artikel. »Låt gå för 'dåm är',» tycker 
t ex Gösta Langenfelt, »men vad sägs om 'dåm bestämmelserna' 
[...], 'dåm panafrikanska idéerna'[...], 'dåm långvariga fredsför
handlingarna' [...] (1964 a, s 13). 

Det är svårt att säkert tidfästa uppkomsten av dom som sub
jektsform. Belägg finns redan från medeltidens slut. (Se senast El-
mevik 1977, s 36.) Bertil Moide uppger (1952, s 893) att dom se
dan 1500-talet förekommer här och var i litteraturen parallellt 
med »det vanligare de» och att dom för de är vanligt i mellansven
ska bröllopsdikter på dialekt från 1600-talet. 

Det förefaller som om formen dom har varit särskilt vanlig i 
huvudstadens talspråk. »Nach der Mundart zu Stockholm», skriver 
t ex Gustaf Sjöborg i sin Schwedische Sprachlehre flit Deutsche 
(1796), »sagt man auch dom für de und dem» (citerat efter Wessen 
1962, § 195, 6, not 53), och i en anmärkning till demonstrativa 
pronomen säger Rydqvist (1857, s 542, noten): »pl. de vanligen di, 
och dem vanligen dåmm, hvilket sistnämnda blir af Stockholmaren 
äfven brukadt i nominativen [...]» (Se vidare Ståhle 1975, s 32f; 
Elmevik 1977, s 37.) 

SAOB (D 728, 1910) uppger i fråga om uttalet av pl de, att det 
är »vid vårdad uppläsning, ofta i vårdadt tal, mera sällan i ledigt tal 
de, i ledigt tal vanligen di». I en anmärkning (D 731) ges dock till
lägget: » i vissa trakter af mellersta o. norra Sv., särsk. i hufvudsta-
den, användes hvard., mindre ofta i vårdadt tal, i st. f. de i alla bet. 
både ss. adj. o. sbst., dock företrädesvis det senare, formen dem, 
vani, uttalad dom (i Norrl. dock äfv. däm).» 

I skånskt lokalt riksspråk — omtalar Ingers (1957, s 95) — bör
jade dom »via stambanan» bryta in redan under 1900-talets två för
sta decennier, och den formen anses av åtskilliga vara »en 'finare' 
och mera korrekt (!) form än di, även hos sådana som annars icke 
äro vidare mottagliga för uppsvenska tendenser» (s 96). Ingers på
pekar också (s 96) att dom är den yngre generationens speciella 
form. Liknande iakttagelser har för Göteborgsspråkets del gjorts 
av Björseth (1958, s 26) och av Holmberg (1976, s 38) och för 
Kalmarspråkets del av Magnusson (1978, s 50). I en mellansvensk 
stad som Eskilstuna är enligt Bengt Nordberg (1972, s 25) dom al-
lenarådande »i de två yngsta åldersgrupperna (personer födda efter 
1921)», medan di förekommer i de äldre generationerna, även om 
dom dominerar (1972, ss 29, 38). 

Bland de faktorer som antas ha främjat bruket av dom för de i 
förut pålitliga ds-områden anför såväl Moide (1952, s 894) som 
Ingers (1957, s 95) radion. 

Läget är enligt Moide (Språkvård 2, 1971, s 14) »att formen 
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dom för skriftens de används också i vad man måste kalla för 
riksspråkligt tal av majoriteten av alla svenskar, varje fall i åldern 
under 50-60 år. Den konkurrerande talformen är di, men den är 
sedan länge på retur och förekommer nu framför allt bland äldre 
svenskar och särskilt då i södra och sydvästra Sverige, och dess
utom är det den gängse formen i finlandssvenskan (där dock dom 
också är 'rätt vanligt numera', se Carl-Eric Thors artikel i Språk
vård 3/1970, s 15).» Härtill bör läggas att dom i vårdat tal lättare 
accepteras i subjektsfunktion än som bestämd artikel. Att denna 
reaktion går tillbaka på en faktisk, funktionellt betingad fördel
ning mellan di och dom har Vidar Reinhammar visat i en opublice
rad undersökning, för vilken han redogjorde i ett seminarieföre
drag i nordiska språk i Umeå i december 1980. 

Vad slutligen återgivandet av skriftens dem i etermediespråk 
beträffar, har veterligen ingen reaktion mot bruket av dom fram
förts. Detta är rimligt med hänsyn till att dom där sedan länge har 
varit ett uttal utbrett över hela landet (se t ex Wessen 1968, s 51; 
jfr Rydqvists uttalande på s 71 ). Formen dem har — förutom inom 
några dialektområden där den också finns i »ledigt tal» (se östergren 
1919, sp 852) — i huvudsak kommit att gälla som skriftspråkets, det 
högtidliga språkets och uppläsningsspråkets speciella form. 

Uttalanden om de"rdi~dom inom Radiotjänst 

Ar 1946 bad Radiotjänst Nämnden för svensk språkvård om ett 
yttrande om hur skriftspråkets de skulle återges i radio. Hänvän
delsen gjordes närmast med tanke på att företaget förberedde en 
ny, omarbetad upplaga av Att tala i radio, men att även vissa lyss
nares temperamentsfulla protester mot »dommandet» i radio låg 
bakom, framgår av Radiotjänsts brev.2 Utan tvivel kände Radio
tjänst ett behov av att kunna hänvisa upprörda lyssnare till ett auk
toritativt uttalande i frågan av den då tvååriga Nämnden för svensk 
språkvård. 

För Radiotjänsts föredragshållare gällde vid denna tid den ge
nerösa anvisning som gavs i stencilupplagan av Att tala i radio 
(omkr 1940, s 12): »I fråga om uttalet av det, de och dem är språk
bruket i olika delar av Sverige olika, och någon allmängiltig norm 
kan här inte uppställas, önskvärt är att radioföreläsaren använder 
det för honom lediga uttalet [min kursivering]. Som ledning må 
här anföras [...] att de vanligen uttalas di eller dom /Mera sällan 
de/ och att dem vanligen uttalas dom.» (Se ytterligare härom 
ovan ss 38,40.) 
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När Nämnden för svensk språkvård svarade Radiotjänst, var re
kommendationen snävare. »Av de två formerna di och dom,» hette 
det i yttrandet, »bör di ha företräde, framför allt av tre skäl: den 
står närmare skriften, den upprätthåller en önskvärd skillnad mel
lan subjekts- och objektsform, och den överensstämmer med det 
allmänna nordiska uttalet». Och yttrandet utmynnar i följande råd 
till Radiotjänsts föredragshållare: »För skriftens de (pronomen och 
bestämd artikel) rekommenderas i högstämt språk uttalet de och i 
mera ledig framställning uttalet di.»3 

Även om det inte sades direkt i yttrandet, är det uppenbart att 
nämndens rekommendation också skulle uppfattas som rättesnöre 
för Radiotjänsts egen personal. En reaktion från det hållet lät inte 
vänta på sig. 

I en artikel i Röster i radio (1946, nr 43) gick Gunnar Ollen 
till attack mot förslaget. Han accepterade att man »i värdigare 
framställning och då dubbeltydighet inte kan uppstå» föredrog det 
skriftenliga uttalet de »framför de trivialare 'di' eller 'dom',» men 
varför nämnden hade tagit ställning för det ena av två dialektuttal 
kunde han inte förstå. För honom som infödd stockholmare hade 
di, som han uttrycker saken, »en lantlig klang, det för tanken till 
provins, till kor och ladugårdar, [...]». Och han citerar en annan 
stockholmare, författaren Sten Selander (jfr s 70), som ansåg att 
han inte längre kunde medverka i radio om det bestämdes att man 
inte fick säga dom i radioföredrag. 

Ollen menade att nämnden i sin trefaldiga motivering för di såg 
alltför teoretiskt på saken. »Men den praktiska synpunkten förefal
ler vida tyngre vägande: att de människor inom ett stort språkom
råde, som i hem och skolor tillägnat sig en viss dialektform, inte 
när de talar i radio ska rekommenderas använda en annan dialekt
form, vilken för dem ter sig onaturlig.» Därför borde di och dom, 
enligt Ollen, även fortsättningsvis få förekomma »sida vid sida i ra
dions talspråk». 

Gunnar Ollen fick omgående (Röster i radio, 1946, nr 45) 
svar av Gösta Bergman, då sekreterare i Nämnden för svensk språk
vård. Denne underströk att man i detta fall hade att göra med en 
stilfråga och att ett dialektuttal kunde passa i en stilart men inte i 
en annan. Han ville själv betrakta radioföredraget, liksom hallå-
männens programannonsering och uppläsningen av nyhetstele, 
gram, som »vårdat talspråk» och där hörde inte ett dialektuttal 
hemma. Eftersom detta vårdade talspråk — Be rgman kallar det 
också »högspråk» och »kulturspråk» — i allt högre grad kommit att 
ta skriftformen som norm också för uttalet, ansåg Bergman ett 
skriftenligt de vara lösningen på längre sikt.4 Men i valet mellan de 
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två konkurrerande uttal, di och dom, som förekom, gav han före
träde åt det som stod närmast skriften och det nordiska uttalet 
samt upprätthöll skillnaden mellan subjekts- och objektsform. 
Bergman gav Ollen rätt i att det kunde vara svårt »att lägga om ett 
invant uttal, i synnerhet när det gäller ett oansenligt, oaksentuerat 
ord som icke uppbär någon för meningen väsentlig betydelse». Där
för var d et också hans åsikt, att di och dom länge skulle komma 
att höras sida vid sida. 

Det är inte otänkbart att Bergman — och därmed Nämnden för 
svensk språkvård — tog intryck av Gunnar Olléns resonemang om 
det onaturliga i att av vissa personer kräva att de, inför ett föredrag 
i radio, skulle byta sin egen talspråksform mot en för dem främ
mande. Under alla förhållanden kan man spåra en ändrad inställ
ning till formen dom i det yttrande i samma fråga som nämnden 
gav Tidningarnas Telegrambyrå (TT) i januari 1954. Där framhölls 
att »personer som av födsel och ohindrad vana säger d om eller dò 
skulle bibehålla dessa uttal »t e x i intervjuer i radio eller i mindre 
formella yttranden av olika slag, även föredrag» (Bergman 1962, 
s 30 [min kursivering]). I sitt yttrande till TT valde således nämn
den att behandla de bägge konkurrerande uttalen lika, och detta 
även i så måtto att ingetdera uttalet rekommenderas för den egent
liga nyhetsuppläsningen, utan där föreslogs det skriftenliga de, som 
sägs t illfredsställa »både de m som finner di 'lantligt' och dem som 
finner dom 'vulgärt'» (ib id ). Det framhålls att formen de redan an
vänds av en del av TT s nyhetsuppläsare, »liksom den sedan länge 
använts av Sven Jerring m fl » (ibid).5 

Den omarbetade upplagan av Att tala i radio lämnade nämn
dens yttrande 1946 helt obeaktat. I kapitlet Att skriva för örat he
ter det (1949, s 24): »de blir di eller dom. Kanske kan Ni underlät
ta det naturliga framtalandet av manuskriptet genom att använda 
uttalsstavning av sådana ord, alltså genom att skriva 'dom säjer' el
ler 'di säjer' i stället för 'de säger'.» Som synes har Nils-Olof 
Franzén, vilken sammanställde den nya upplagan (se s 39 ), for
mulerat om stencilupplagans anvisning men bevarat dess ande
mening: valfrihet för föredragshållaren att använda sitt naturliga 
uttal. 

En anvisning som tolererade både di och dom var helt i över
ensstämmelse med Franzéns egen åsikt, som han för övrigt aldrig 
stuckit under stol med. I ett föredrag inför Nämnden för svensk 
språkvård ( 1958) om Radion och språkvården sade han bl a: »Om 
många av os s som talar i radio obekymrat fortsätter att säga dom 
där det enligt många upprörda lyssnare borde heta de eller di, så 
må vi värna vår urgamla rätt att använda dom som subjekt» (Fran-
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zén 1958, s 8). Och i ett brev till mig (30 juni 1970) meddelade 
han, att han i polemiken mellan Bergman och Ollen helhjärtat 
stödde den sistnämnde i dennes uppfattning att di och dom 
skulle behandlas lika. 

Vi såg ovan hur nämnden i sitt yttrande till TT (1954) ville 
skilja mellan å ena sidan intervjuer, föredrag och »mindre formel
la yttranden av olika slag», där den talande tilläts använda sitt na
turliga uttal och alltså di och dom jämställdes, och å andra sidan 
uppläsning av nyheter, där skriftuttalet förordades.6 (Jfr den 
språkliga differentieringen i olika sändarroller s 46 .) 

Tanken att på stilistiska grunder kringgärda nyhetsuppläs
ningen med särskilda bestämmelser har sedan i olika sammanhang 
upprepats och vidareutvecklats av Bertil Moide. »Men allt språk i 
radio och TV är inte ledigt talspråk», fastslog han t ex i en artikel 
i Sveriges Radios personaltidning Antennen (december 1964, s 50). 
»Vi har också det mera formella språk som används vid uppläs
ning av nyheter och vid programannonsering o d.» En utförlig 
motivering till varför man i det språket bör använda ett skriften-
ligt uttal av de har Moide givit i Språkvård (1971, s 14): 

»Detta språk bör helst vara sakligt och så objektivt som möjligt i stilen och 
den språkliga tonen, och det skall inte ge utrymme åt särskilt mycket 
personliga språkdrag hos den som råkar läsa nyheterna vid ett visst tillfälle. 
Nyhetsläsarens personliga språkbruk skall alltså inte tränga fram starkt, utan 
nyhetsläsaren skall bara ge röst åt den text han läser upp. Han eller hon ar
betar då normalt med en annan språkform och en annan stil än t ex den som 
en intervjuare kan använda eller den som används av en föredragshållare eller 
någon annan som talar bara för sig själv och inte förmedlar en annans tankar 
eller meddelanden eller vad det nu är. Ett annat och inte mindre viktigt skäl 
till att jag anser att ett uttal de är bättre än både dom och di i radions och 
tv-ns nyhetsläsningar är att det uttalet inte torde störa eller irritera någon 
lyssnare, om lyssnarna ens märker att nyhetsläsaren använder det.» 

Dessa synpunkter har Moide, enligt egen utsago, lagt fram vid 
diskussioner med olika personalkategorier vid Sveriges Radio. 

Jerrings eget språkbruk och hans inställning till dom 

Jerring meddelade att hans naturliga uttal av skriftens de alltse
dan barndomen var di. Han uppgav att di också var det uttal som 
hans föräldrar använde. Under våra samtal var jag uppmärksam på 
den här punkten och kunde konstatera att di verkade vara hans 
spontana uttalsform. Några gånger iakttog jag ett skriftenligt de, 
aldrig ett dom. 
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Jerrings veterligen första uttalande om dom finner man i den 
bok som utgavs med anledning av Radiotjänsts tioårsjubileum den 
1 januari 1935, Röster om Radio (1934). Jerring skriver där 
Efraim Alexanders memoarer »efter Efraims diktamen» och inter
folierar framställningen med egna kommentarer, undertecknade 
»Sekr. anm.». 

Mot slutet dikterar Efraim (s 70): »[...] men jag känner faktiskt 
dom, som tar både sig själva och livet på allvar, och dom ser i alla 
fall ut som om dom sålt smöret men fått betalt för margarin och 
gärna för mig tappat pengarna till på köpet. Punkt.» Och Jerring 
anmärker i egenskap av sekreterare (ibid): »Tur för Efraim, att han 
dikterade punkt, innan han började bli oförskämd, det här sista lät 
ganska oroväckande. Man får hoppas, att han bättrat sig så pass till 
1944, om han får vara med då, att han åtminstone inte kallar akt
ningsvärda och föredömliga människor för 'dom'. Sekr. anm.» Jer
rings attityd till dom är negativ. Han har genom att lägga dom i 
munnen på Efraim Alexander velat få honom att för läsaren fram
stå som särskilt respektlös och ouppfostrad. 

Att Jerring avskyr formen dom framgår ännu tydligare av ett 
kåseri i Röster i radio (1946, nr 36). Han har semester och goda 
möjligheter att lyssna på radio. I ett lyssnarbrev från landet rap
porterar han om sin »intressanta tid som radiolyssnare», och frågar 
sig: 

»Hur kan radion medverka till att låta 'dom' tränga ut 'de' ('di')! Varifrån har 
detta fula, förvirrande nominativ — 'do m' kommit? Norrlänningarna säger 
gärna 'dem' i stället för 'de'. Är 'dom' Norrlands hämnd för den missaktning 
som Sydsverige i långliga tider visat vårt vintriga Eldorado? Eller ett utslag av 
den storstadsinfluerade språkförslappningen? Men 'de' är ju lättare att säga än 
'dom', har en konsonant mindre, därtill en av de mest tidsödande. Jag kan in
te få det till annat, än att 'dom' är både besvärligare att säga och fulare än 
'de'. Flera måste ha gjort samma reflexion men accepterar både besvärligheten 
och fulheten, därför att de tror sig låta naturligare på det viset. Inte! En gång 
hörde jag en präst, som höll en mycket allvarlig betraktelse. Han ville nå var 
man med sin förkunnelse, vilket var lovvärt, men i stället för att i detta syfte 
lägga bort den i radio så tröttsamma predikotonen hade han tydligen bestämt 
sig fö r 'dom'. Han talade om 'dom trosvissa' och 'dom i anden fattiga'. Effek
ten var grotesk. Hade han refererat till 'dom saliga', så hade jag skrikit högt i 
min ensamhet.» 

Det är frestande att se denna Jerrings brännmärkning av dom 
som den pådrivande faktorn när Radiotjänst anmodade språk
nämnden att uttala sig i frågan, ty Jerrings kåseri var infört i det 
nummer (36) av Röster i ra dio som avsåg veckan 1 — 7 september 
— ti dningen var m a o tillgänglig före den 1 — oc h radiochefen 
Yngve Hugos brev till nämnden är daterat den 4 september. Visser -
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ligen omnämns inte kåseriet i brevet, men att Hugo eller någon 
honom närstående har läst det, kan det knappast råda något tvivel 
om. 

Jerrings bruk av de ~ di ~dom för skriftens de i hans radiospråk 

Med kännedom dels om Jerrings starkt negativa inställning till 
formen dom för skriftens de, dels om den livliga diskussionen om 
de, di, dom inom radion med en mjuknande attityd mot dom som 
resultat, skall vi nu granska Jerrings eget bruk av dessa varianter i 
hans radio språk. 

Min ursprungliga tanke var att särskilja belägg på di och even
tuella belägg på de och tabellera dem efter grammatisk kategori 
(pers pron, best art, osv). Jag insåg emellertid snart att det skulle 
bli svårt att förverkliga den tanken, eftersom jag i så många fall, 
trots ideliga omlyssningar, inte kunde avgöra om det var fråga om 
ett di eller ett de. Vokalkvaliteten tycktes mig diffus och svävande, 
ofta ett mellanting mellan i och e. Jag kände mig inte heller säker 
på att precis alla belägg som jag beslutat mig för att lista under en
dera uttalsformen vid en förnyad genomgång skulle erhålla samma 
placering. För att få en uppfattning om andras bedömning av ma
terialet lät jag tio kolleger vid Institutionen för nordiska språk i 
Umeå några gånger lyssna på ett dussintal fall. De motstridiga för
slag till tolkning som därvid lämnades övertygade mig om att en 
uppspaltning av beläggen inte var att tänka på.7 

Efter ett noggrant genomlyssnande av materialets omkring 800 
belägg på motsvarigheter till skriftens de i olika funktioner kan jag 
emellertid slå fast 

att Jerring normalt använder di 

att det i alla genrer och praktiskt taget alla program fö
rekommer de 

samt att det i ett mycket begränsat antal fall (ca 15) 
förekommer dom 

Med tanke på Jerrings motvilja mot dom för de kan det vara av 
intresse att granska de få fall då han använder formen. Jag har en
dast funnit 15 belägg, som här redovisas i tidsföljd, uppdelade i 
genrer. 

(1) Bb 1936 å då sa dom (rom?) värsego värsego 
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(2) Bb 1941 I de finns dom som upplever äventyr ska 
ja säja 

(3) Bb 1941 II dom kommer i stora trupper marsche
rande hit upp 

(4) — » — dom vill styra 

(5) — » — dom v a nog alldeles säkra på att di hör
de Schweiz 

(6) Bb 1952 II ska vi ta någon av dom ? större flic
korna 

(7) Bb 1956 huvudsaken e dom skickar upp li
te mat åt oss 

(8) — » — nu finns de förstås dom som (p) som 
(p) tycker att 

(9) — » — dom rynkar väl på näsan åt oss 

(10) Bb 1957 I fast de e stockholmslag som (p) dom 
tampas me 

(11) — » — å skulle dom ramla bort i alla fall 

(12) — » — så ska dom snart upp igen 

(13) Bb 1969 I berättade[...]va dom skulle sjunga 

(14) Vip 1943 dom? här alla dunkarna i ryggen 

(15) Fo 1948 (Jug) dom ser chansen att reducera 

Av dessa 15 dom har (1), (6) och (14) ett frågetecken, vilket 
betyder att jag där inte med säkerhet har kunnat sluta mig till om 
Jerring verkligen säger dom, I de tre fallen glider han snabbt över 
ordet, men jag har tolkat de urskiljbara fragmenten i (6) och (14) 
som dom. 1(1) säger han möjligen rom, en variant som under vissa 
betingelser inte är ovanlig i talat språk (se t ex Fritzdorf 1967, s 22; 
Grass 1970, s 7) men som tycks vara sällsynt i Jerrings radiospråk.8 

Som synes är beläggen spridda över nästan hela den tid som un
dersökningen omfattar, alltså även över åren kring de tidpunkter, 
1935 och 1946, då Jerring skarpt fördömde bruket av dom i radio. 
Det första belägget är från 1936 och det sista från 1969. Praktiskt 
taget alla belägg återfinns i Bb, och i nära nog samtliga fall utgörs de 
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av personligt pronomen. Undantag är endast (2) och (8), där dom 
står som självständigt determinativt pronomen, samt ett osäkert 
demonstrativt dom här (14). Som bestämd artikel saknas dom 
helt, så när som på ett osäkert belägg (6). övervikten av dom som 
personligt pronomen är helt i överensstämmelse med vad man kan 
vänta sig. (Se ovan s 7Qf )• 

Det är svårt att förklara varför dom särskilt förekommer i Bb, 
den genre där möjligheten till eftertanke och reflexion i själva ver
ket är störst. Visserligen är det bara 13 fall av de drygt 250 som 
finns i Bb, varför man inte gärna vill se bruket som ett utslag av en 
medveten språklig strävan betingad av genren, av talsituationen. 
Möjligen kunde man tänka sig att Jerring haft på känn att dom var 
ungdomens och barnens form och — måhända omedvetet — anpas
sat sig en smula därefter. Men borde inte dom i så fall ha förekom
mit oftare? Vidare kan man fråga sig varför Jerring, vars oförblom-
merade uttalanden om dom påminner om dem som brukar utmär
ka de hetsigaste insändarna i ämnet, överhuvudtaget använder 
formen. Här kan anknytas till resultat inom språksociologin. Enligt 
Bengt Nordberg (1970, s 45) visade en del testpersoner, som del
tog i ett av honom arrangerat språksociologiskt försök, stark mot
vilja mot naturliga uttalslättnader och assimilationer som iblann, 
allri, natutvis, när de hörde dem hos olika talare, trots att de själva 
i viss utsträckning använde dem i sitt eget talspråk. Gun Widmark, 
som i likhet med många andra har iakttagit diskrepansen mellan 
vad intervjuade personer anser att de säger och vad de verkligen sä
ger, uttalar sig på följande sätt (1973, s 20): »Uppgifterna om det 
egna uttalet är säkert att betrakta som en mera ideell norm som 
man kanske i vissa situationer följer men ofta bara tror sig följa.» 
Man kan tänka sig att Jerring, oaktat sin negativa hållning, omed
vetet låtit sig påverkas av kolleger och andra i Stockholm, för vilka 
dom för skriftens de var det normala, och »släppt in» formen i sitt 
språkbruk. Han använde ju, som vi strax skall se, dom för skriftens 
dem. Att spridningskraften hos dom i Stockholm kunde få följder 
vittnar en kollega till Jerring om i sitt enkätsvar (1973). Han upp
ger att han i sina manuskript skrev de men läste di, sällan dom. 
Han fortsätter: »Med åren blev 'dom' vanligare även i mitt språk.» 
En dylik kapitulation för dom:s anstormning kan man dock inte 
notera hos Jerring. De fåtaliga beläggen är jämnt fördelade över 
undersökningsperioden. Så utgör förekomsten av dom som sub
jektform inte något hot mot bilden av Jerring som en under hela 
sin aktiva radiotid stabil di-talare. 
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Jerrings bruk av dem ~ dom för skriftens dem 

Tabellerna 1, 2 och 3 fungerar som materialredovisare. Av dem 
framgår Jerrings val av form för skriftens dem i de tre genrerna.9 

Ett belägg i Fo 1934 och ett i Fo 1948 (Jug) har uteslutits, dåjag 
inte kunnat avgöra om Jerring där säger dem eller dom. Det sam
manlagda antalet belägg är inte stort (95 st) men ändå tillräckligt 
för att vissa tendenser skall kunna urskiljas. Program helt utan 
belägg utelämnas. 

Tabell 1. Dem och dom för skriftens dem i Barnens brevlåda 

D E M  D O M  

obj-form efter prep S:a obj-form efter prep S:a 

1935 1 1 2 1 1 

1941 I 1 3 4 2 2 
1941 II 0 1 1 
1944 0 1 I 2 

1951 0 2 2 
1952 I 0 1 1 
1952 II 0 2 2 
1956 0 1 2 3 
1957 I 0 1 2 3 
1957 II 0 1 1 2 

1960 0 3 3 6 
1961 0 2 1 3 
1962 0 3 1 4 
1968 0 1 1 
1969 I 0 1 3 4 

S:a 2 4 6 17 20 37 
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Tabell 2. Dem och dom för skriftens dem i Vasaloppet 

D E M  D O M  

obj-form efter prep S:a cbj-form efter prep S:a 

1939 2 2 1 1 2 

1942 1 1 0 
1943 0 1 1 
1944 1 3 4 0 

1951 0 2 2 4 
1958 0 4 3 7 

1962 0 2 5 7 

S:a 1 6 7 9 12 21 

Tabell 3. Dem och dom för skriftens dem i Fotbollsreferat 

D E M  D O M  

obj-form efter prep S:a obj -form efter prep S:a 

1934 1 1 0 
1935 1 1 0 
1939 1 1 0 

1948 (öst) 0 2 1 3 
1948 (Jug) 1 1 3 6 9 

1952 0 1 3 4 
1954 0 2 2 4 

S:a 0 4 4 8 12 20 
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Formerna dem och dom är som synes bägge företrädda i hela ma
terialet, och fördelningsmönstret är ganska likartat i de tre genrerna. 
Formen dem används under 30- och 40-talen för att därefter för
svinna. Formen dom brukas i varje decennium och genre om man 
undantar 30-talets fotbollsreferat. Under den period då formen dem 
förekommer hävdar den sig gott. Av 30-talets sammanlagt 10 belägg 
är 7 demf av de 3 beläggen i Fo det decenniet är alla dem : 

å där står tre norska män (p) å väntar på bollen (p) å den andre av 
dem 1er ett demoniskt leende å sparkar bollen över sidlinjen (Fo 
1934) 

de har spelat lite väl hårt under andra halvlek kanhända (p) men 
motgången var ju också oväntad för dem (Fo 1935) 

där är många blågula till Bergquists skydd (p) bland dem Bergström 
som gått ner i försvaret å hämtat upp en boll (Fo 1939) 

På 40-talet är do m -beläggen flera, främst genom den starka ställ
ningen i Fo, men i Bb är fördelningen jämn10 och — att särskilt 
notera — i Vip är 5 av 6 belägg dem -former. Ex: 

å repen som håller dem tillbaka från upploppsbanan (p) de töjs å de 
knakar i dem (Vip 1944) 

Materialets sist belagda dem -form härrör från Fo 1948 (Jug), för öv
rigt det enda belägget på dem i den genren under 40-talet: 

domaren resonerar med fyra, fem jugoslaver bland dem målvakten 

En antydan till funktionell fördelning mellan dem och dom kan 
möjligen utläsas. Som framgår av tabellerna tycks dem vara förhål
landevis vanligare efter preposition än som objekt. Av de totalt 17 
beläggen på dem står 14 efter preposition. 

Om vi studerar fördelningen dem ^ dom decennievis i hela mate
rialet och tar fasta på förekomsten av dem, finner vi således 

att dem har en rätt stark ställning under 30-talet (7 dem mot 
3 dom) 

att dem minskar i relativ frekvens under 40-talet (10 dem mot 
18 dom) 

att dem helt saknas i materialet under 50- och 60-talen. 
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Sammanfattning 

Undersökningen av Jerrings bruk av varianterna di ~ dom för skrif
tens de har visat dels att Jerring i princip inte ger vika för den allt 
starkare trenden att använda dom i stället för de, dels att han, trots 
sitt starka fördömande av dom för de, faktiskt använder dom vid 
enstaka tillfällen under hela undersökningsperioden (något oftare i 
Bb än i Vip och Fo) — ett exempel på »diskrepansen mellan vad [... ] 
personer anser att de säger och vad de verkligen säger.» 

Jerrings övergång från att som objektsform under 30-talet an
vända både dem (7 ggr) och dom (3 ggr) till att under 50- och 60-
talen enbart använda dom utgör ett bra exempel på hur Jerring un
der åren alltmer lämnar ett skriftpåverkat talspråk och övergår till 
ett vardagligare. 
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6 BRUKET AV VERBENS ES-FORMER 

De båda föregående kapitlen har huvudsakligen handlat om fall där 
Jerring har haft att välja mellan regionala varianter — med en lägre 
eller högre prestige — och varianter som alltmer kommit att uppfat
tas som riksspråkliga. I detta och följande kapitel tas sådana språk
drag upp som belyser frågan i vilken utsträckning Jerrings radio
språk kan sägas vara skriftspråkspåverkat. Ett språkdrag av detta 
slag har emellertid redan beaktats, nämligen Jerrings bruk av dem~ 
dom som objektsform. Detta skedde i slutet av föregående kapitel. 

Allmän bakgrund 

F ö r h å l l a n d e n a  i  s k r i f t s p r å k e t  

I skriften 1900-talssvenska (1970) uppger både Bertil Moide och 
Carl Ivar Ståhle att det är ett utmärkande drag för dagens svenska 
skriftspråk att tvåstaviga presens-passivformer på -es börjar ersättas 
av enstaviga former på -s. Dömes, sättes och rides ersätts av döms, 
sätts och rids (ss 12 f, 48 f). Båda menar att det är den förenklade 
verbböjningen, dvs övergången till singularformer av predikatsver-
ben, som är den främsta orsaken till den utvecklingen, och de stöder 
sig därvidlag på Rudolv Körner, som i en artikel i MLFÅ 1954 be
handlade verbets kortas-former (1954, s 99-103). 

Körner konstaterade där att den enstaviga formen används som 
predikatsverb vid såväl singulara som plurala subjekt men att den 
särskilt ofta möter i det senare fallet (1954, s 99). Och det är detta 
förhållande som skall sättas i samband med övergången till singular
former av predikatsverben. »Det vill synas», säger Körner (1954, 
s 102), »som om det för språkkänslan på något sätt burit emot att 
[...] ersätta verbets plurala former med motsvarande singulara. Man 
har då i pluralis gripit till den kortare s-formen, säkerligen i främsta 
rummet icke därför att denna form var kortare utan därför att den i 
numerusavseende var indifferent.» När man hade att byta ut de spri
das mot antingen de sprides eller de sprids, valde man således det 
senare uttrycket. 

Tyvärr finns det inte någon större undersökning som skulle kun
na bekräfta Körners hypotes om ett samband mellan numerusböj-
ningens försvinnande och de korta s-formernas genombrott, men att 
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döma av uppgifter i en trebetygsuppsats av Åke Livstedt (1966) 
tycks det som om förloppen har gått parallellt. I undersökningen, 
som huvudsakligen diskuterar bruket av s- och es-former i ett antal 
stora dagstidningar 1965, har Livstedt för att »försöka fastställa tid
punkten för s-formens genombrott samt få perspektiv på 1965 års 
förhållande, [...]» (1966, s 11) gått igenom »vardera tio nummer av 
DN 1935 och 1950 [...]» 

Tyvärr har Livstedt inte haft möjlighet att göra den tillbakablic
kande delen av sin undersökning bredare. Material från tio nummer 
ur vardera två årgångar av Dagens Nyheter berättigar nog inte till 
några generella slutsatser, men resultatet så långt är helt entydigt: 
1935 är dominansen fullständig för tvåstaviga former på -es (belagda 
s-former utgörs väsentligen av vissa deponens, främst finns, tycks 
geh behövs)ymen 1950 är det den korta s-formen som dominerar 
och es-formen som utgör undantag (1966, ss 21, 23, 28, 32). Jäm
för härmed Ståhles uppgift (Moide & Ståhle 1970, s 35) om att det 
är under 1930-, 40- och 50-talen som den förenklade verbböjningen 
bryter igenom i svenskan. 

Innan Rudolv Körner hade påvisat hur vanlig den korta s-for
men var i »opersonlig stil» och av det skälet blivit böjd att godkänna 
den i skoluppsatser, hade meningarna knappast varit delade om hur 
verbets båda s-former skulle bedömas. Så ger t ex Erik Wellanders 
uttalande i frågan (1963, s 275) klart besked: »Passivformen utan 
ändelsevokal: böjs, trycks, används, osv, tillhör talspråk och ledig 
prosa; normalprosan har böjes, tryckes, användes osv.»1 Liknande å-
sikter framförs (1962, s 67) av Johan Palmer, som anser att den två-
st aviga formen har högre stilvärde än den enstaviga och därför bör 
bibehållas »i mera vårdad stil.» 

Körner vill för sin del betrakta de båda s-formerna som sti
listiskt likvärdiga, då ingenting i hans beläggsamling tyder på att stil
synpunkten har varit avgörande vid valet av form (1954, s 101). Att 
formerna numera är stilistiskt likvärdiga hävdar också Åke Åker
malm (1966, s 74). Som den »obestridliga vinsten av denna utveck
ling» framhåller han det närmande mellan talspråk och skriftspråk 
som blivit följden av den (jfr Bergman 1962, s 38).2 

Inte heller den senaste upplagan av Språknämndens Skrivregler 
(1971, s 49) vill inskränka bruket av kort formen till att gälla enbart 
s k ledig prosa: »Den kortare ändeisen -s har blivit allt vanligare i 
sakprosa under de senaste decennierna, och den kan anses fullt kor
rekt även i vårdad sakprosa.» 

85 



F ö r h å l l a n d e n a  i  t a l s p r å k e t  

Om än de allra flesta förefintliga uppgifterna rörande verbets s- och 
^-former beskriver förhållandena i skriftspråket eller vill vägleda en 
skrivande allmänhet, så får man oftast, som genom ett slags avsides-
repliker, veta vilken form som är talspråkets. 

Redan Skaralektorn Sven Hof ansåg att man »efter allmänne-
ligt tal, eller de flesta dialecter» kunde skriva ^-former som glädes, 
blyges, tyckes, synes, beredes, kännes hopdragna, alltså gläds, blygs, 
tycks osv (1777, s 165; se också uttalandet om sägs i stället för 
säges i Hof 1753, s 186). Och i den svenska språklära som Svenska 
akademien gav ut (1836) påstås att -es »sammandrages vanligen i 
dagligt tal, ofta äfven i skrift till -s» (s 184). 

Går vi till 1900-talet finner vi att »avsidesreplikerna» i huvud
sak är desamma. Representativa är Wellanders yttrande (tidigare ci
terat ovan) och Wesséns (1968, s 86): »De enstaviga presensfor-
merna [...] är de vanliga i talspråk och i ledigt skriftspråk.» Jag hän
visar också till utsagor av Wessen (1962, § 211), Bergman (1968, 
s 191) och Collinder (1971, s 170). 

En något avvikande hållning intar dock Bertil Björseth och 
Ingemar Ingers, vilka uttalar sig om förhållandena i Göteborg resp 
Sydsverige. Den förre påstår att kortformer som böjs och används 
»verkar främmande, åtminstone för de äldre göteborgarnas språk
medvetande» (1958, s 29).3 När man i yngre göteborgares tal hör 
kortformerna får man enligt Björseth se det mot bakgrunden av att 
dessa former trängt in »i stadens tidningspress» och först därefter lå
nats in i talspråket. Korta s-former i det talade Göteborgsspråket 
skulle m a o vara sekundära i förhållande till skriftspråket. Någon 
bedömning av Björseths onekligen anmärkningsvärda uppgift kan 
inte göras här, men det kan påpekas att Björseth tycks ha haft fint 
öra för företeelsen, ty han uppger sig ibland ha hört »hur personer, 
som är vana att ge akt på sitt tal, anstränger sig att producera dessa 
moderna former, [...]» (s 29). Angående förhållandena i Sydsverige 
hävdar Ingemar Ingers i sin uppsats Regionalt riksspråksbruk att 
kortformerna »har intet stöd i sydsvenskt talspråk» (1971, s 39). 

Metodfrågor 

Förhållandet mellan bruket av s- och es-former hos en talare kan 
alltså sägas vara ett mått på vederbörandes språkliga normbunden
het. Möjligen bör man härifrån undanta syd- och västsvenskar av 
skäl som nyss angetts. Men en sådan mätning måste gälla endast så
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dana verbformer, där ett val mellan s- och es-former verkligen före-
ligger. 

Många verb, särskilt sådana hos vilka infinitivformer på -s är de 
enda förekommande eller har en mycket stark ställning, främst de 
deponentiella och reciproka, har numera mycket sällan es-form, t ex 
finns, minns, behövs, sägs. Dessa måste alltså föras åt sidan vid en 
undersökning av fördelningen mellan s- och es-former från den syn
punkt jag här anlägger. 

Svårigheten ligger i att säkert avgöra vilka verb som är av denna 
typ. Det är ju i själva verket så att även dessa verb i äldre språk har 
kunnat — och i högre stilarter ännu kan — ändas på -es, finnes. För 
att på ett enkelt sätt åstadkomma en fördelning har jag utgått ifrån 
hur Svensk handordbok (1966) registrerar verben. De verb som där 
särskilt anförs med s-former har jag fört åt sidan, då de visar sig vara 
sådana som knappast numera kan ha es-form i presens. Det är verb 
av flera olika slag som i Svensk handordbok anförs med eget upp
slagsord med s i infinitiv: trivas, minnas, behövas, tyckas, trängas, 
men också verb av vilka s-former endast anförs med opersonligt det 
som subjekt, t ex höra: »det -s», säga: »det -s». 

Hos vissa verb kan s-formen ha både reciprok och passiv funk
tion.4 Ett sådant är' tränga(s)y som förekommer flera gånger i Fo: 
»Rosen [...] trängs med en österrikare» (reciprokt) och »han trängs 
utav Conen» (passivt). I konsekvensens namn för jag undan det reci
proka trängs men räknar det passiva. Vid det senare är es-formen åt
minstone tänkbar — Jerring saknar den dock — även om det kanske 
finns anledning räkna med att det vanliga deponentiella trängs har 
kommit att stödja bruket av s-form i stället för -es vid passiv an
vändning av tränga. Det skall sägas att gränsfall av detta slag ingalun
da är ovanliga. Det är alltså inte ett alltigenom entydigt material som 
jag bygger på i den följande redogörelsen för Jerrings bruk av s- och 
es-former. Men eftersom jag anför alla de belägg som jag använ
der, med kontext, så kan läsaren bedöma materialet. De verb som 
jag utelämnar, eftersom de knappast numera torde kunna ha presens 
på -es är: behövas, finnas, hjälpas åt, kännas, minnas, synas (se strax 
nedan), trivas, trängas (i reciprok användning, se ovan), tyckas samt 
följande med det som subjekt: det görs, det hörs, det körs, det 
märks, det sägs, det åks, det skjuts. 

En särställning intar verbet synas, där -s- och es-former i regel är 
betydelseskiljande: det syns 'det är synligt' o 1, det synes 'det 
tycks'. Mitt material innehåller endast den förra typen, som alltså 
förs åt sidan. 

Vid vissa verb är inte s-form utan es-form obligatorisk, och så
dana verb skall alltså av det skälet föras åt sidan. Det är verb med 
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stamslutande s (Collinder, 1971, s 170). I materialet förekommer 
endast tre sådana verb i presens: belyses, läses och upplöses. 

Vid verb som använda, sända osv rekommenderas ibland kort
formen (ianvänds, sänds), för att man tydligt skall kunna skilja pre
sens från preteritum användes, sändes. (Se Språknämndens Skrivreg
ler 1971, s 49; jfr Thorell 1973, § 379, 2 c.) Två ^-former i materi
alet kan i det sammanhanget kommenteras, ett användes i Vip 1958 
och ett vältes i Fo 1948 (öst) 

men (p) de uttrycket den benämningen (p) användes inte av någon 
människa 

österrikarna i offensiv på högersidan (p) där vältes österrikaren om
kull utav Sune Andersson (p) fick en smäll på knät tydligen 

Att användes här avser presens framgår av en längre kontext: 

de kommer att köras i mål långt fram på eftermiddagen (p) här e ju 
många som väl kan kallas turister (p) men (p) de uttrycket den be
nämningen (p) användes inte av någon människa me en (p) sån där 
lite föraktfull{p)betoning (p) utan alla tycker de e styvt gjort (p) hur 
lång tid än åkningen har tagit 

I fallet vältes består dubbeltydigheten. I sitt sammanhang skulle 
det kunna gälla såväl för presens som för preteritum. Beläggen redo
visas i undersökningen. 

Jerrings bruk av 5- och es-former 

Efter denna skiktning av materialet återstår i Bb och Vip endast 
mycket få verb som kan belysa Jerrings val mellan s- och es-former, 
så få att de inte kan bearbetas statistiskt. Jag nöjer mig med att an
föra dem. 

I Bb finns 4 belägg med -s{sjungs 3 ggr, trycks) och 2 med -es 
(hålles, utföres). De anförs här med kontext i tidsföljd: 

en särdeles stor skidtävling hålles här varje senvinter (1941 I) 

spelar in allt va som sjungs [...] häruppe (1944) 

den sjungs emellertid av Birgitta Westman (1951 I) 

å den sjungs av Anders Henriksson (1956) 

de [tackkorten] trycks gratis på ett vykortsförlag (1956) 

nu kommer slutnumret (p) å de utföres av lillebror Bengt ödman 
med hjälp av mamma (1960) 
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Av dessa belägg bör nog hålles utmönstras, eftersom Jerring 
kan ha påverkats av en pojke strax innan. Pojken säger: »Varje år 
hålles här en mycket stor skidtävling», och Jerring upprepar: »en 
särdeles stor skidtävling hålles här varje senvinter.» 

I Vip finns 2 belägg med -5 (t öjs, följs) och 1 med -es (använ
des, om belägget se strax ovan), här med kontext i tidsföljd: 

de [repen]tö/s å de knakar i dem (1944) 

Kuvaja följs av Törnkvist (1951) 

men (p) de uttrycket den benämningen (p) användes inte av någon 
människa (1958) 

I Fo förekommer ofta j-/ey-former av det slag som här är aktu
ella. Det är ca 60 fall mot 9 i Bb och Vip. Det är en så påtaglig 
skillnad mellan Bb och Vip å ena sidan och Fo å den andra att man 
måste fråga sig vad anledningen kan vara. 

Den särställning som Fo intar har utan tvivel att göra med den 
speciella talsituation som ett direktreferat av händelserna på en 
fotbollsplan är. För att återge vad som utspelas på planen utnytt
jar Jerring en rad transitiva verb, angripa, fällaf förfölja, passa, 
skjuta osv, som efter behov används i aktiv eller passiv form. Var
för är då passiveringarna så framträdande? Ett resonemang kan här 
föras utifrån den s k tema/rema-analysen inom textlingvistiken. 
(Se t ex Enkvist 1974, s 18Iff; Liljestrand 1980, s 176.) Valet av 
aktiv eller passiv form synes nämligen vara avhängigt av vad som 
för tillfället är satsens utgångspunkt, dess tema. I exemplet nedan 
är det Carlsson som är satsens tema. Det är han som står i cen
trum för intresset. Passiveringen av verbet innebär att man kan be
hålla Carlsson som satsens tema i en följd av satser. 

å så får Carlsson bollen tillbaka (p) springer å springer förföljs av 
två tyskar (pl) skjuter han (p) nej han drabbar ihop me tyskarna 
(p) mister bollen 

(Fo 1935) 

Härutöver torde också det förhållandet ha bidragit att det är 
lättare för den som refererar att hinna med det snabbt växlande 
skeendet på planen, om ett redan introducerat tema hålls kvar. 
Ytterligare ex: 

tyskt anfall igen (p) vänsterinnern (p) Conen (p) å så vänsterytter 
Kobierski (p) å fortfarande Kobierski han närmar sig Bergquists 
mål mer å mer förföljs av svenskar passar in mot målet 

(Fo 1935) 
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Rydell till Löfgren (p) å Löfgren går förbi en norrman (p) anfalles 
av två tre stycken (p) faller reser sej passar över till Sandberg 

(Fo 1952) 

Tema/rema diskussionen torde ge en delförklaring till den rik
liga förekomsten av passiver i Fo. Jag skall emellertid här inte vida
reutveckla resonemanget om tema/rema-förhållandena i Fo — det 
faller utom ramen för min undersökning — jag har endast velat pe
ka på de möjligheter som finns, om man vill studera den s k temat
iska progressionen i Jerrings radiospråk. 

Det finns i Fo 15 (ev 16) ^-former och 44 ^-former. Jag anför 
här beläggen med kontext i tidsföljd, först dem med -es, sedan 
dem med -s. 

es- former: 

så fälles en svensk de va Berg (1935) 

nytt svenskt anfall från vänster (p) men de bry tes (p ) my eke tidit redan 
(1935) 

de högeranfallet bry tes också (1935) 

de svenska anfallet bytes straxt i ett tyskt (1935) 

svensk frispark den lägges Ernst Andersson (1935) 

de e Axelsson som e skadad å bäres av banan (1935) 

behåller bollen (p) angripes igen (1939) 

en ungrare springer svårt åffsajd men (p) ingen avblåsning höres (1943) 

han bäres bort från banan (p) av målvakten (1948 öst) 

å Gren angripes genast får hjälp utav Rosén (1948 öst) 

dribblar sej förbi åt vänster förbi en österrikare (p) angripes på nytt av denne 
(1948 Öst) 

spelet försiggår på svenska sidan av plan (p) de e där gräset nötes (1948 öst) 

österrikarna i offensiv på högersidan (p) där vältes? [ev pr et er it um] österrika
ren omkull utav Sune Andersson (p) fick en smäll på knät tydligen (1948 öst) 

de e ganska många svenskar kvar i London alltjämt som höres (1948 Jug) 

Löfgren går förbi en norrman (p) anfalles av två tre stycken (1952) 

nu driver drives bollen över mittlinjen (1952) 
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former: 

Siffling angrips utav Essman (1935) 

han trängs utav Conen (1935) 

springer å springer förföljs av två tyskar (1935) 

närmar sej Bergquists mål mer å mer förf öljs av svenskar (1935) 

just som han angrips av Lehtonen (1938) 

går förbi en finne faller (p) han fälls innanför straffområdet (1938) 

en lyra sänds upp mot ungerska högerinnern (1943) 

från höger sätts anfallet in (1943) 

där trängs Sture Andersson undan (p) å de blir en svensk frispark (1943) 

nu smids de planer i båda omklädningsrummen (1943) 

så läggs då bollen till rätta på mittpunkten (1948 öst) 

men frisparken läggs (p) utmed linjen (1948 öst) 

men de angrips utav österrikare (1948 öst) 

han angrips av Bertil Nordahl (1948 öst) 

en österrikare hjälps upp utav österrikare å av kamrater (1948 öst) 

där trängs (p) en österrikare över sidlinjen med bollen (p) av Sune Andersson 
(1948 öst) 

går över på högersidan trängs hårt av en österrikare (1948 öst) 

där läggs hörnan (p) bra hörna att nicka på (1948 öst) 

åt vänster läggs frisparken upp utav vänsterbacken (1948 Jug) 

frisparken läggs rakt in i centrum (1948 Jug) 

bollen drivs fram mot svenska sidan nu (1948 Jug) 

där skjuts en boll över av jugoslaviska vänsterinnern (1948 Jug) 

å s k förs bollen över till svenska sidan (1948 Jug) 

å bollen sätts i rörelse (1948 Jug) 

samtidigt som han trängs så hårt av en jugoslav att domaren blåser (1948 Jug) 

svenska försvaret kläms hårt mellan sköldarna (1948 Jug) 

han trängs (p) å de blir en bakåtpassning till jugoslaviske målvakten (1948 
Jug) 

den läggs av högerbacken (1948 Jug) 

bollen läggs till rätta där (1948 Jug) 
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å frispark döms för Jugoslavien (1948 Jug) 

bollen sätts i spel (1948 Jug) 

hänförs ut av banan (p) å placeras därborta på gräskanten (1948 Jug) 

snubblar sej förbi en å s k f älls av en annan (1948 Jug) 

å prispallen bärs fram (1949 Jug) 

bollen läggs till rätta (1 952) 

nu läggs hörnan nu e bollen i luften (1952) 

drar sej ut på vänsterkanten fälls omkull där (1952) 

där drivs bollen utmed linjen (1954) 

Eriksson springs omkull (p) å ligger där (1954) 

å hjälps upp av Sandberg (1954) 

han angrips utav Sandberg (1954) 

här angrips inte målvakterna (1954) 

han angrips bakifrån (1954) 

drar sej in i centrum trängs av ryssar (1954) 

Materialredovisningen ger vid handen att es-former förekom
mer i Jerrings radiospråk under hela undersökningsperioden. Det 
första belägget finns i Fo 1935 (fälles) och det sista i Bb 1960 (ut-
föres). Frekvensen är låg om man undantar Fo 1935 och i någon 
mån Fo 1948 (öst). 

Man kunde tänka sig att uppkomsten av svåruttalbara konso
nantförbindelser skulle motverka s-former. För att undvika sådana 
förbindelser föreslås i TNC:s Ord och uttryck (1952, s 42) es-former 
i t ex tämjes, vänjes, fästes, följes osv. Men knappast någon av Jer
rings ^-former kan förklaras med att han har velat komma ifrån en 
uttalssvårighet. 

Hur s- och es-former fördelar sig på de olika åren i Fo framgår 
av sammanställningen på nästa sida. 

Om man antar att J erring övergår från ett mera normbundet 
språk till ett vardagligare, skulle antalet ^-former successivt avta 
med åren och antalet s-former öka. Tabellen kunde möjligen tolkas 
i den riktningen, åtminstone om man håller beläggen samman de
cennievis. Men man måste betänka att materialet inte är särdeles 
stort eller entydigt. 

Vad som emellertid framstår som anmärkningsvärt är att Jer-
ring överhuvudtaget använder ^-former så ofta som han gör — och 
det i fotbollsreferat. I sin undersökning av språket i radioföredrag 
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(1971) meddelar Cronberg att »ingen av föredragshållarna [som 
alla är radiomedarbetare] har passivformer på -es» (s 25).5 

Tabell 4. s- och es-former i Fo 

s- for m «-form 

1935 4 6 
1938 2 0 
1939 0 1 

S :a 30-talet 6 7 

1943 4 1 
1948 öst 8 4 ev 5 
1948 Jug 16 1 

S :a 40-talet 28 6 ev 7 

1952 3 2 
1954 7 0 

S:a 50-talet 10 2 

S a totalt 44 15 ev 16 

Sammanfattning 

Jerring använde påfallande ofta ^-former i stället för de talspråk-
ligare s-formerna, även i snabb reportagestil. Fo uppvisar 15 (ev 
16) es-former mot 44 s-former. Detta ger en antydan om i vilken 
utsträckning den dåtida skriftspråksnormen, som anbefallde es-
former, var ett mönster för Jerring i hans radiospråk. Möjligen 
kan man av materialet utläsa en tendens hos Jerring att successivt 
överge ^-formerna till förmån för s-formerna. 
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7 UTELÄMNANDE AV HJÄLPVERBET HA I BISATS 

Allmän bakgrund 

Svenskan kan i motsats till de övriga nordiska språken utelämna 
hjälpverbet har eller hade i bisats (Hulthén 1944, s 215; Ekenvall, 
Holmberg & Johannisson 1971, s 46).1 Supinum får då ensamt 
fungera som predikat. Om ni kommit tidigare, hade ni fått se en 
havsörn. Hon talade om för honom att boken försvunnit. När det 
slutat snöa, kom pojkarna tillbaka. 

Konstruktionens första framträdande på svenskt språkområde 
har behandlats av Ture Johannisson (1945 och 1960). Johannisson 
har funnit att bruket att utelämna hjälpverbet ha i bisats tydligt 
börjar framträda i svenskan omkring 1680 för att därefter göra sig 
allt starkare gällande (1945, s 165). »Redan vid mitten av 1700-
talet», uppger han, »har det så helt slagit igenom i vissa texter, att 
fallen med fullständig HK [hava-konstruktion] i bisats måste be
tecknas som mer eller mindre sällsynta undantag» (1945, s 165). 

Att utelämna hjälpverbet i bisats är enligt Johannisson en efter-
bildning av språkvanor i tyskan, där konstruktionen är dokumen
terad i lågtyskan från andra hälften av 1200-talet och i högtyskan 
från 1400-talet (1945, s 165; 1960, s 38). Det nya modet slår hos 
oss snabbast igenom i tidningsspråket och i poesin, två genrer som 
hade det gemensamt att de var särskilt beroende av tyskt mönster. 
Av de olika stilarterna är det praktiskt taget bara tidens religiösa 
språk som inte anammar den nya konstruktionen, och det av det 
skälet att det religiösa språket fortfarande hade reformationsbibelns 
språkform som förebild (1960, s 42, not 14). 

I huvudsats kan hjälpverbet har eller hade utelämnas bara i 
poesi. Sista spårvagnsklockan klingat, ingen hund på gatan hörs 
(Strindberg; se Beckman 1916, § 138, II anm. 1; Wessén 1968, s 
212). Märk även satser där hjälpverbet har dubbel syftning och bara 
sätts ut en gång. Ex.: Vi har sjungit och spelat hela dagen. Hon hade 
tagit bollen men låtit boken vara. (Jfr »sammandragen satsbindning» 
i Wessén 1968, s 155f och se vidare s 102.) 

Av hävd har bruket att utelämna hjälpverbet ha i bisats ansetts 
som ett skriftspråksdrag, främmande för genuint svenskt talspråk. 
Bland de många uttalanden som olika forskare gjort i frågan vill jag 
anföra några som är representativa för den hävdvunna meningen: 
»För naturligt talspråk är detta uttryckssätt alldeles främmande», 

94 



säger Natanael Beckman (1916, § 138, II), och Johannisson (1945, 
s 161) menar att konstruktionen »är och förblir en typisk skrift
språksföreteelse, som dock tidigt slår igenom även i de stilarter, 
som stå det bildade talspråket nära». Liknande synpunkter har 
också framförts av E Noreen (1941, s 5If) och G Daneli (1967, s 
65). Erik Wellander uppfattar den hjälpverbslösa konstruktionen i 
bisats som så stel och onaturlig att han avråder från dess användning 
i skriftspråk som gör anspråk på att vara ledigt och vardagligt: 

»Vill man skriva en ledig, verkligt talspråksfärgad prosa, måste hava alltid ut
sättas. Det finns få drag, som åt framställningen ge en så tydlig prägel av stelare 
skriftspråk som utelämnandet av detta hjälpverb. Utelämnas hava i bisatser 
med rent talspråkligt ordval, blir intrycket synnerligen blandat. Ett fult stil
brott är sålunda: Den som tagit fan i båten, han får allt se till att han ror 
honom i land. Det måste heta: Den som har tagit....» (1963, s 276; Jfr Wellan-
der 1973, ss 22, 32, 139).2 

För Selma Lagerlöf, som med Adolf Noreen som sin »värde lärare»3 

och granskare i sitt författarskap allt mer försökte närma sig tal
språket (von Hof sten 1935, s 173ff), var utsättandet av hjälpverbet 
ett viktigt medel att nå en enklare, vardagligare och mera talnära 
stil. När hon i sin skolläsebok Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige (1906-1907) tog det djärva steget att införa verbens 
singularformer i dialogen, satte hon samtidigt omsorgsfullt ut har 
och hade i bisats (Holm 1967 a, s 159). Att hon fäste stort avseende 
vid frågan om hjälpverb i bisats framgår också tydligt av att hon i 
senare upplagor av en del av sina verk konsekvent satte ut ha i de 
fall där det tidigare saknats (Hulthén 1944, s 216). 

Språkforskarnas tämligen samstämmiga åsikt att hjälpverhslösa 
bisatser tillhör skriftspråket och är främmande för talet har satt 
sina spår i läroböcker i muntlig framställning (se t ex Rende 1967, 
s 72) och i det fåtal skrifter som behandlar radioföredragets språk
liga utformning eller med råd vänder sig till föredragshållare i radio 
(se ovan s 35 ff). I den stencilerade broschyren Att tala i radio (oxnkr 
(1940, s 12f) uppges det vara av vikt »att hjälpverben haç hack ut
sättas vid supinum i bisatser; sålunda: 'han sade att han hade sett 
henne på morgonen' (talspråk) och ej 'han sade att han sett henne 
på morgonen' (skriftspråk)», och i den tryckta versionen (1949, 
s 24) heter det: »Karakteristiskt för talspråket är också, att det 
aldrig utelämnar hjälpverbet ha i bisatser. Skriv därför alltid 'när 
han hade kommit hem', 'innan flickan hade hunnit svara', och inte 
'när han kommit hem', 'innan flickan hunnit svara' etc.» (Jfr Martin 
Löf 1940, s 66 3.) 

Det har förts en rätt livlig diskussion kring frågan, om hjälp
verbslös bisats redan tidigt kunde förekomma i naturligt talspråk. 
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Gun Widmark tyckte sig finna tecken härpå i skådespel från 1700-
talet men blev motsagd av Ture Johannisson (se Johannisson 1945, 
s 172, 174f; Widmark 1970, s 67ff; Johannisson 1970, s 41f). I 
denna diskussion aktualiserade Widmark en hypotes om den hjälp-
verbslösa konstruktionen, som Elias Wessén har framställt. 

Wessén menar (1962, s 217f) att »det ljudlagsenliga ha 'har, 
hade' torde vara förutsättningen för 'bortfallet' av hjälpverb i bisats; 
det blev så trycksvagt, att det helt försvann för örat [...] I bisats 
är hjälpverbet 'har', 'hade' alltid trycksvagt; i huvudsats varierar 
trycket mera, och det helt trycksvaga ha (a) växlar därför med har 
och hade (hadde). Detta är anledningen till att så småningom det ut
bildas en regel, att i prosaspråket har och hade kan undvaras i bi
sats (men icke i huvudsats)». 

Liksom Widmark tror jag att Wesséns tankegång har mycket fog 
för sig. Jag har i mitt undersökningsmaterial stött på bisatser där 
det är praktiskt taget omöjligt att avgöra om hjälpverbet är med 
eller inte. Trots upprepade avlyssningar har jag varit tvungen att 
beteckna dessa satser som »oklara» och utesluta dem (se ss 104,106, 
108). Vid något enstaka tillfälle har en ny genomlyssning avslöjat 
fragment av ett hjälpverb i en bisats jag tidigare registrerat som 
»utan hjälpverb». I de aktuella fallen är det den kortare presens-
formen av hjälpverbet som vållar besvär. Vad som kvarstår av den är 
strängt taget bara vokalljudet (a). Ex: Här e allting precis som de 
brukar vara å som de ska vara, som de a varit i alla år (Vip 1942). 
Ja tänker att de svenska försvarsmännen kommer att sova mycket 
gott i natt så pass som di a fått arbeta (Fo 1935). Den längre imper
fektformen uttalas oftast mycket distinkt av Jerring och ger aldrig 
upphov till villrådighet. 

Genom utvecklingen hadhe -» ha och genom försvagningen av r i 
har hade presens och imperfekt av verbet ha kommit att samman
falla: han ha kommit.4 För att en tempusdistinktion skulle vara 
möjlig bildades då efter mönster av verb ur 3:e konjugationen (tro — 
trodde m fl) en ny imperfektform hadde till presens har (se t ex 
Wessén 1962, s 217). Gun Widmark finner häri en förklaring till att 
har och hade återigen fick fast fot i det bildade talspråket. »De 
nutida formerna, i all synnerhet då den längre imperfektformen, 
kan inte lika lätt försvagas i det löpande talet (1970,$ 70). 

Uppslaget är intressant och mig veterligen det första försöket 
att svara på frågan, varför hjälpverben har och hade — om de nu 
ofta utelämnades i bildat talspråk — så småningom återvann sin 
position där. Uppenbart är väl att i varje fall den nutida, längre 
imperfektformen lättare står emot en försvagning. Därtill bidrar 
troligen förutom formens längd också den allmänna tendensen till 
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ett mera skriftenligt uttal. (Härom t ex i Moide & Ståhle 1970, 
s 8ff.) Som jag nämnde återfinns ingen imperfektform bland de 
»oklara» fall som Jerringmaterialet uppvisar. Att formen har numera 
inte lika lätt skulle kunna försvagas »i det löpande talet» är naturligt
vis möjligt; hos Sven Jerring får man emellertid ingen bekräftelse på 
ett sådant antagande. Ibland återstår ju av hjälpverbet bara ett 
vokalfragment (a). 

Uppgifter om bruket av hjälpverbet ha i bisats i talad 1900-tals-
svenska 

Under de senaste decennierna har man tyckt sig märka en ökad 
frekvens av bisatser utan hjälpverb i talat språk. I ett föredrag 1950 
yttrade H S Nyberg bl a, att han knappast kunde tänka sig någon 
som för ett tiotal år sedan i sitt talspråk skulle ha utelämnat hjälp
verbet. »Numera blir det allt vanligare» (citerat efter Holm I960,, 
s 87). 

Den som mest ingående har studerat frågan om utelämnat ha i 
bisats i talspråk är Gösta Holm. Redan 1951 påpekade han att 
konstruktionen inte var främmande för genuint talspråk »i vissa 
delar av vårt land» (1951, s 88). De dialektprov han anförde var 
hämtade främst från Småland och Östergötland. Ex: Jag har ofta 
hört mor min tala om, att hon ridits utav maran (1951, s 88). Men 
hon förstod att han ville tala om var han gömt sina pengar (1951, 
s 89). Käringberget: där har varit en gammal gumma, som bott där 
(1951, s 90; alla exempel här återgivna med vanligt alfabet). 

Några år senare uppgav Frans Bergvall (1956 , s 138-142) att 
bruket att utelämna hjälpverbet i bisatser under hans uppväxttid 
var vanligt i Edsele socken i västra Ångermanland. Han uppger sig 
själv utelämna hjälpverbet när han talar Edselemål och betraktar 
det som helt naturligt. Jag återger här (överförda till riksspråk) ett 
par av de fraser som Bergvall antecknat. Då jag hört på en stund, 
så somnade jag o ch vaknade inte, förrän solen gått upp. Om du gett 
mig en vink, så skulle jag ha hjälpt dig. 

Av betydelse i Bergvalls uppsats är framför allt hans redogörelse 
för de regler som uppenbarligen bestämmer om ett hjälpverb skall 
utelämnas eller inte. Är huvudverbet av första svaga konjugationen, 
kan hjälpverbet inte utelämnas, eftersom imperfekt- och supinum-
formerna där sammanfaller i dialekten och oklarhet om tempus 
således skulle uppstå. Inte heller är ett utelämnande möjligt om 
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huvudverbet är ett starkt verb, där supinum och imperfekt konjunk-
tiv är lika. »Hava kan däremot utelämnas, om huvudverbet är ett 
verb, som tillhör andra eller tredje konjugationen eller är ett oregel
bundet verb, vars supinum icke är lika med dess imperfekt konjunk-
tiv» (1956, s 139). Genom att utelämna hjälpverbet ha kan man 
också, enligt Bergvall, modifiera eller mildra ett uttryck för före
bråelse. Om du gjort som jag sa innebär sålunda en mildare form av 
klander än om du hade gjort som jag sa (1956, s 140). 

Frans Bergvall är, såvitt jag vet, den ende som i en genuin dia
lekt har analyserat utelämnandet av hjälpverbet så ingående att han 
ansett sig kunna uppställa regler efter vilka utelämnandet sker. Det 
vore intressant att t ex få veta om man i någon annan dialekt genom 
att utelämna ha kan åstadkomma en differentiering av satser i när
mast modalt avseende, såsom tycks vara fallet i Edselemålet vid 
uttryck för förebråelser eller klander. 

Gösta Holm kom 1960 tillbaka med en ny, utförligare fram
ställning av den hjälpverb slösa konstruktionen i talspråk. Han hade 
då lämnat dialektmaterialet och i stället under några år iakttagit 
»bokligt bildade personer» i sin egen bekantskapskrets. Det visade 
sig att dessa ganska ofta utelämnade har eller hade (se 1960, s 84ff). 
När Holm gjorde dem uppmärksamma på detta, förklarade de att 
det var helt naturligt för dem att uttrycka sig på det sättet. Holm 
gjorde också en rundfråga bland studenter i Uppsala om deras in
ställning till Aa-lösa satser och fick veta, att många anser konstruk
tionen fullt naturlig i talspråk (1960, s 92). Något samband före
ligger i allmänhet inte, menar Holm, mellan akademikers använd
ning av hjälpverb slösa bisatser och de dialekter där konstruktionen 
är genuin. I stället är det förmodligen skriftens direkta eller indi
rekta inverkan som väsentligen ligger bakom (jfr Gjerdman 1939, 
s 52).5 Men i och med att Aa-lösa bisatser genom skriftens förmed
ling fått en så stark ställning i många människors talspråk tror han 
»att man måste räkna även med muntlig påverkan från man till 
man» (I960', s 92). 

För att om möjligt få en uppfattning om hur spritt bruket av 
ha-lösa bisatser har varit under de senaste ca 30 åren, lyssnade Holm 
på material från olika perioder ur Radioarkivet. Eftersom 
han var angelägen att komma åt det spontana, av skriftspråket 
minst bundna, talspråket, höll han sig till »de direkta referaten, 
speciellt idrottsreferaten», ty — s om han skrev — »en radioman, 
som direktrefererar en tävling, har ju i de flesta fall ingen möjlig
het att i förväg skriva ned vad han skall säga» (1960, s 87). 

Av de avlyssnade referenterna, däribland Sven Jerring, Lennart 
Hyland och Sven Pettersson, var det bara Jerring som uppvisade 
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ungefär lika många bisatser utan som med hjälpverb. Hos Lennart 
Hyland kunde t ex Holm, av totalt 62 bisatser där valmöjligheten 
fanns, endast bokföra 2 satser utan hjälpverb. Eftersom hjälpverbs
lös konstruktion förekom hos Jerring »även i de mest spännande 
situationer, då hems genuina talspråk, borde kunna göra sig allra 
starkast gällande» (1960, s 89), drog Holm slutsatsen att den var 
naturlig för Jerring och framkastade tanken att han kanske till en 
viss grad hade lärt sig skriftspråk utantill. 

Ett annat material skall här nämnas. I de talspråkstexter (inter
vjuer, samtal, debatter) som undersökts i Lund, vid Forsknings
grupperna för talsyntax och för etermediernas språk är utelämnande 
av hjälpverbet ha i bisats mycket sparsamt förekommande. Hjälp
verbslös konstruktion förekommer däremot i en viss omfattning i 
radio- och tv-materialet: »Av de 215 underordnade satserna i tele
gramläsningen är ha utelämnat i 20 (9,3%), och av de 736 satserna 
i kommentarerna i 57 (7,8%)» (Jörgensen & Svensson 1977, s 110). 

Holms förmodan att inverkan från skriftspråket skulle ligga 
bakom användningen av hjälpverbslös konstruktion i akademiker
kretsar är väl inte för djärv. Det är ju uppenbart att t ex politikers 
och andra officiella personers tal ofta påverkas av en skriftlig för
laga. Och om man idag har en känsla av att hjälpverb slösa bisatser 
har fått en allt större utbredning i talad svenska, så skall man kom
ma ihåg att den känslan i första hand grundar sig på iakttagelser 
man gjort i tal hos just sådana, officiella personer, som i stort sett 
alla står i nära kontakt med skrivet språk. Det är dem man hör i 
radio och tv. 

Huruvida den hjälpverb slösa konstruktionen blir vanligare i tal 
hos det övervägande flertalet svenskar, är det svårare att få grepp 
om. Både Holms (1951) och Bergvalls (1956) uppsatser om ute
lämnandet av hjälpverbet i genuint talspråk rör förhållanden som 
ligger alltför långt tillbaka i tiden för att ge tillräcklig upplysning om 
läget idag. Bergvall påpekar dessutom att företeelsen i Edsele-målet 
förefaller att försvinna med den äldre generationen (se 1956, s 138f; 
jfr not 5). De uppgifter som projekten Talsyntax och Etermediernas 
språk lämnat tyder närmast på att användningen av hjälpverb i 
bisatser har en stark ställning framför allt i vanligt talspråk men 
också i etermediernas mera formella program. 
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Hjälpverbet ha i bisatser i Sven Jerrings radiospråk 

I de följande avsnitten skall jag redogöra för förekomsten av bisat
ser med och utan hjälpverbet ha i Jerringprogrammen. Efter en in
ledande metoddiskussion följer materialredovisning i tabellform och 
en diskussion, där jag dels jämför de tre genrerna inbördes, dels 
undersöker om man kan påvisa någon förändring i tiden i bruket 
av bisatser med eller utan hjälpverb. 

M e t o d d i s k u s s i o n  

Stundom innehåller de bisatser i undersökningsmaterialet som kom
mer i fråga flera supinformer i följd [som suttit [...] å lyssnat; som 
druckit [...] å spillt på sej). Detta har givit upphov till en viss tvek
samhet om hur många belägg som skall registreras. Dessa fall kan 
efter sin struktur uppdelas i två grupper, här kallade A och B. 

Grupp A 

(1) å ni som suttit runt omkring i landet å lyssnat (Bb 1944) 

(2) medan vi har stått här k pratat (Vip 1951) 

I (1) har jag registrerat 1 relativsats utan hjälpverb och i (2) 1 tem-
poralsats med hjälpverb. 

Vi vet att det i bisatser är möjligt att välja konstruktion an
tingen med eller utan hjälpverbet ha, vi vet också att en sådan fakul
tativ regel inte gäller för huvudsatser, där hjälpverbet ovillkorligen 
måste vara med. Gör vi om (1) och (2) till huvudsatser får vi 

(3) ni har suttit runt omkring i landet å lyssnat 
(4) vi har stått här k pratat 

Den andra sup informen saknar även i huvudsats hjälpverb och torde 
svårligen kunna förses med ett sådant. Det är tydligt att ha här 
inte upprepas vid den andra supinformen vare sig den står i huvud
sats eller bisats. Detta blir för mig det avgörande kriteriet för att 
inte räkna den andra supinformen, eftersom jag intresserar mig för 
fall där. man endast i bisatser och inte i huvudsatser kan stryka 
hjälpverbet. 

Vi kan också pröva med ett modalt hjälpverb, t ex kunna, som 
i normala fall inte utelämnas i bisatser. Vi får då 
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(5) å ni som kan sitta runt omkring i landet å lyssna 

(6) medan vi kan stå här å prata 

Inte heller det modala hjälpverbet förekommer mer än vid den 
första infinitiven. 

Karakteristiskt för A är att de båda verbformerna binds ihop 
till en enhet genom sammanfattningsaccent: sitta å lyssna, stå å 
prata. Verben sitta och stå har i dessa förbindelser inte sin fulla 
betydelse utan bildar tillsammans med huvudverbet närmast ett 
slags motsvarighet till engelskans progressiva tidsform. Genom de 
sammanbundna verbformerna ges uttryck för en durativ aktions
art (se Beckman 1916, § 146, l;Wessén 1968, s 92f, 156). 

Grupp B 

(7) som har varit precis lika lyckat lika spännande lika vackert 
som di föregående å utgjort en lika god propaganda för svensk 
idrott (Vip 1942) 

(8) som druckit mycke blåbärssoppa å spillt på sej en hel del 
(Vip 1958) 

(9) när man har klarat di här åttifem besvärliga kilometerna å å 
klarat tröttheten k klarat missmodet (Vip 1963) 

Liksom i A undersöker vi om det i huvudsats är möjligt att uteläm
na ha framför den andra supinformen. Vi får då 

(10) det har varit precis lika lyckat lika spännande lika vackert som 
di föregående å utgjort en lika god propaganda för svensk 
idrott 

(11) han har druckit mycke blåbärssoppa å spillt på sig en hel del 
(12) han har klarat di här åttifem besvärliga kilojnet erna å å kla

rat tröttheten å klarat missmodet 

Resultatet blir detsamma som i A. Oberoende av satsernas art kan 
hjälpverbet strykas framför den andra supinformen, dvs vi har att 
skilja en generell strykningsregel från den speciella regel som — när 
den tillämpas — bara gäller för bisatser. 

Bruket att vid samordning av satser använda hjälpverbet endast 
en gång och i övrigt låta det underförstås är av gammalt datum i 
nordiska språk (Johannisson 1960, s 39). Det förekommer både i 
huvudsats och bisats. Också i språk där hjälpverb ovillkorligen måste 
förekomma i bisats är liknande ellipser möjliga vid samordning av 
satser. Vi kan jämföra sv. Han har sagt till mej att han har bäddat 
sängen och skickat brevet med t ex fra. Il m'a dit qu'il a fait le lit et 
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mis la lettre à la poste (se Grevisse 1975jg, § 658, remarque 5). 
Utelämnandet av ha framför den andra supinformen vid samord

ning faller — åt minstone när det gäller huvudsatser — un der den 
sammanfattande regel om besparing av ord som Elias Wessén (1968, 
s 156) uttrycker så: »I en följd av satser upprepas i regel icke gemen
samma satsled, utan underförstås i en senare sats från det före
gående».6 

Den regeln tillämpas också om vi skriver om (7), (8) och (9) 
med modalt hjälpverb. Gemensamma led inom parentes. 

(13) som kan vara precis lika lyckat lika spännande lika vackert som 
di föregående å (som kan) utgöra en lika god propaganda för 
svensk idrott 

(14) som kan dricka my eke blåbärssoppa å (som kan) spilla på sej 
en hel del 

(15) när man kan klara di här åttifem besvärliga kilometerna å å 
(när man kan) klara tröttheten å (när man kan) klara miss
modet 

Inte i någon av materialets på A och B fördelade bisatser har Jerring 
hjälpverb framför den andra supinformen. Av de ovan återgivna 
exemplen torde man i (7) kunna tänka sig att upprepa hjälpverbet. 
Där är avståndet mellan supinformerna så stort att en upprepning av 
ett gemensamt led inte känns störande. A andra sidan kan man 
knappast tänka sig en upprepning av ha i (2), där supinformerna 
står intill varandra. Där är det ju också fråga om en etablerad för
bindelse stå å prata. 

Vi behöver emellertid inte här närmare utröna vare sig i vilka 
satser man alternativt kunde tänkas upprepa hjälpverbet framför 
den andra supinformen eller i vilken av grupperna man möjligen 
skulle vara mera benägen att upprepa ett gemensamt led. Det vä
sentliga är att ha i båda grupperna kan utelämnas framför den andra 
supinformen oberoende av om den står i huvudsats eller bisats. 

Hade Jerring i (7), (8) och (9) upprepat subjektet framför den 
andra supinformen, så att vi i stället fått å som utgjort, å som spillt 
och å man klarat [...] å man klarat, skulle det ha varit nödvändigt 
att uppfatta den andra supinformen som ett nytt belägg. Detta blir 
tydligt om vi åter gör om satserna till huvudsatser och därvid upp
repar subjektet. 

(16) det har varit precis lika lyckat lika spännande lika vackert som 
di föregående å det har utgjort en lika god propaganda för 
svensk idrott 

(17) han har druckit my eke blåbärssoppa å han har spillt på sej en 
hel del 
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(18) han har klarat di här åttifem besvärliga kilo me terna å å han har 
klarat tröttheten å han har klarat missmodet 

Helt omöjligt vore det att säga *å detutgjort, *å han spillt, *å han 
klarat [...] *å han klarat. 

När subjektet upprepas får vi alltså en skillnad mellan huvud
sats och bisats i behandlingen av hjälpverbet. I bisatsen har man som 
vanligt möjlighet att välja konstruktion med eller utan ha, i huvud
satsen är hjälpverbet obligatoriskt. Jfr 

bisats: å som (har) utgjort 

huvudsats: å det har utgjort 

Likaså måste vid subjektsupprepning det modala kunna på nytt 
användas. 

(19) som kan vara precis lika lyckat lika spännande lika vackert som 
di föregående å som kan utgöra en lika god propaganda för 
svensk idrott 

I materialet finns inte något enda exempel där Jerring upprepar ett 
tidigare subjekt, varför en markering av den andra supinformen 
aldrig blir aktuell. Däremot förekommer tre polysyndetiskt sam
manbundna att-satser med ett nytt subjekt i vaije sats. 

(20) vi vet att Nisse Karlsson har segrat och att Bölling kommit tvåa 
och att Wiklund blivit trea (Vip 1943) 

Som tidigare gör vi om till huvudsats: 

(21) Nisse Karlsson har segrat och Bölling har kommit tvåa och 
Wiklund har blivit trea 

och byter ut ha mot kunna: 

(22) vi vet att Nisse Karlsson kan segra och att Bölling kan komma 
tvåa och att Wiklund kan bli trea 

Eftersom ha respektive kunna i ingetdera fallet kan strykas är det 
rimligt att anse strykningarna i (20) såsom beroende av bisatsställ
ning och följaktligen räkna varje nytt supinum som ett belägg. 

Två belägg med hjälpverb har uteslutits ur undersökningen, då 
det förefaller som om användande av hjälpverb i dessa fall är när
mast obligatoriskt: 

nu måste du väl skratta Aino Eriksson sju år från Sällnäs (p) som 
ligger eller har legat på Epidemisjukhuset i Borlänge (p) å som ska 
till eller redan e på lasarettet i Falun (Bb 1956) 
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där leker Hjelm (p) han som skjuter så hårt (p) å har skjutit så hårt 
sköt två gånger i stolpen i dag (Fo 1939) 

Som synes rör det sig om en dubblering av samma verb (ligger, legat; 
s k j u t e r ,  s k j u t i t ) ,  d ä r  d e t  s o m  s k a l l  f r a m h å l l a s  ä r  t i d s f a k t o r n .  
Hjälpverbet tycks vara nödvändigt för att ge uttryck åt denna. 

Innan redovisningen av undersökningsresultaten börjar, skall 
jag till sist bara nämna att normalfallet är enkla bisatser med en 
supinform med eller utan hjälpverb. 

B a r n e n s  b r e v l å d a .  M a t e r i a l  o c h  k o m m e n t a r  

Tabell 5 visar hur bisatser med och utan hjälpverb fördelar sig. I 
tabellen anges i vilka slags bisatser respektive konstruktion före-
kommeç även om detta saknar relevans för min fråga.7 Belägg som 
påträffats i uppläsning av brev har uteslutits, liksom 2 belägg vilka 
har varit omöjliga att tolka. Program som helt saknar belägg har inte 
tagits med i uppställningen. Efter tabellen ges ett antal exempel 
från olika decennier (+ = med hjälpverb, — = utan hjälpverb). 

Tabell 5. Bisatser med och utan hjälpverb i Barnens brevlåda 
Med hjälpverb Utan hjälpverb 

relativ- att- övriga relativ- att- övriga 
Är satser satser bisatser S:a satser satser bisatser S:a 

1934 1 1 2 1 1 
1935 0 6 1 2 9 
1936 0 1 1 
1941 I 2 3 1 6 3 1 1 5 
1941 II 1 2 1 4 1 1 
1944 2 2 1 1 
1951 1 3 1 5 7 1 1 9 
1952 I 1 1 2 2 1 3 
1952 II 6 6 1 1 
1956 6 3 1 10 3 3 
1957 I 7 1 3 11 0 
1960 4 2 2 8 2 2 
1961 5 1 6 2 2 4 
1962 2 2 1 1 2 
1969 I 12 1 13 0 
1969 II 3 3 2 2 
Sa 51 16 13 80 32 5 7 44 

104 



(+) [...] som har kommit hit uppsträckt i sin allra bästa [...] 
klänning (1934) 

(—) första brevet idag e från Arnold Melander Högsäter som dik
tat en höstsång (1935) 

(+) så får du väl glädja dej åt att du har skrivit en bra pjäs förstås 
(1941 I) 

(—) en utav de yngsta som varit med (1941 II) 
(+) någon som hade haft scharlakansfeber (1952 II) 
(—) du e lessen för att du inte kunnat vara me idag (1952 II) 
(+) de e så att befolkningen (p) i Marocko har råkat my eke illa 

ut (1960) 
(—) [...] en historia ja fått från Göteborg (1969 II) 

Kommentar till tabellen 

Av tabellen framgår att bisatser med hjälpverb sammantaget domi
nerar i Bb. Bland enskilda program är övervikten för hjälpverbs
bisatser störst i Bb 1969 I (13 belägg med hjälpverb mot 0 utan), 
Bb 1957 I (11—0) och Bb 1956 (10—3). I fyra program överväger 
den hjälpverb slösa varianten mer eller mindre starkt. Det är i Bb 
1935 (0-9), Bb 1936 (0-1), Bb 1951 (5-9) och i Bb 1952 I (2-3). 
Mest slående är förhållandet i brevlådan från 1935, där Jerring i alla 
förekommande fall har använt hjälpverbslös konstruktion. Som ti
digare nämnts (s 54f ) ansågs den brevlådan i likhet med den ur un
dersökningen uteslutna Bb 1947 basera sig på manuskript. Inven
terar man den sistnämnda med avseende på konstruktion med eller 
utan hjälpverb, finner man att den hjälpverbslösa är klart domi
nerande: 21 belägg mot 1 enda för konstruktion med hjälpverb. 

Det är möjligt att överensstämmelsen mellan dessa båda pro
gram är helt tillfällig. Emellertid har jag i några andra Jerringpro-
gram gjort iakttagelser som fått mig att överväga möjligheten av 
ett samband mellan skrivet manuskript och mängden förekomman
de ha-lösa bisatser. Klar majoritet för hjälpverbslös konstruktion 
skulle kunna tyda på en skriftlig förlaga. Jag avser här tre program 
om ryska revolutionen, sända i november och december 1967 och 
i april 1968 samt ett program i den långa serien med samlingsrubri
ken Farbror Sven sitter där och pratar, sänt på nyårsdagen 1968.8 

I samtliga fall har Jerring använt fullt utskrivna manuskript, som jag 
under arbetets gång har haft tillgång till. Resultatet av en samman
räkning blir klar majoritet för hjälpverbslös konstruktion. Jag har 
i tur och ordning antecknat siffrorna 15—4, 12—1, 15—0 och 4—1. 

Nu kan man beträffande revolutionsprogrammen invända att 
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manuskripten till dem ursprungligen inte är skrivna för att fram
föras i radio. De bygger ju uteslutande på brev som Jerring skrev 
till sina föräldrar omkring femtio år innan de tre programmen sän
des, och Jerring har säkerligen skattat dessa brevs autenticitet så 
högt, att han avstått från att göra ingrepp i dem (t ex genom att 
sätta ut hjälpverb), även om han kände att detta egentligen borde 
göras före sändningen i radio. På sin höjd antyder programmen 
Jerrings skriwanor omkring 1917. 

Bb 1935 är det enda program i Bb-materialet som heltigenom 
ger ett intryck av uppläst manuskript. I övriga program har nog 
Jerring stött sig på stolpar och understrykningar enligt gängse ruti-
ner (s 52 )• Programmen liknar varandra, oberoende av om kon
struktion med eller utan hjälpverb överväger. 

V a s a l o p p e t .  M a t e r i a l  o c h  k o m m e n t a r  

Tabell 6 är uppställd på samma sätt som tabell 5 (se ovan). Ett 
belägg som har varit omöjligt att tolka, har uteslutits. Efter tabellen 
ges ett antal exempel från olika decennier (+ = med hjälpverb, — = 
utan hjälpverb). 

Tabell 6. Bisatser med och utan hjälpverb i Vasaloppet 

Med hjälpverb Utan hjälpverb 

relativ att- övriga relativ att- övriga 
År satser satser bisatser S:a satser satser bisatser S:a 

1937 1 2 3 7 4 11 
1939 6 7 13 9 1 1 11 
1942 9 2 4 15 4 4 8 
1943 1 1 1 3 1 3 4 
1944 2 2 4 1 1 2 
1951 7 8 2 17 5 2 1 8 
1958 6 3 4 13 5 5 
1961 3 1 4 1 1 
1962 11 3 14 2 2 

S:a 46 27 13 86 34 7 11 52 

(+) å ni hörde vicket program han hade haft att genomgå (1937) 
(—) [...] som sålunda kört fram så sakteliga (1939) 
(+) [...] som har rest upp hit för att hålla ordning på publiken 

(1942) 
(—) tänk på att ni [...] varit den flitigaste radiotalaren (1943) 
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(+) tror du att dagsmejan har tagit nånting (1951) 
(—) [...] flera av di uttalanden som ja hört (1958) 
(+) de bästa du har gjort hittills (1961) 
(—) mera ansträngande än (p) någon annan tävling du varit me i 

(1962) 

Kommentar till tabellen 

Som framgår av tabellen dominerar hjälpverbskonstruktionen Vip 
som helhet. Störst är övervikten i Vip 1951 (17—8), Vip 1958 
(13-5) och Vip 1962 (14-2). Endast Vip 1937 och Vip 1943 har 
fler bisatser utan hjälpverb än med. I det förstnämnda programmet 
är dominansen så klar som 11 belägg utan mot 3 belägg med, i det 
senare mycket obetydlig (4—3). 

Jerring inleder Vip 1937 med en ungefär fyra minuter lång, 
målande beskrivning av hur det ser ut på och omkring målplatsen 
i Mora, där han befinner sig (se bil 2 , s 178 ). Inledningen verkar 
vara väl planlagd och ger på ett par ställen intryck av uppläsning, 
men som helhet kommer den i det avseendet aldrig i närheten av 
Bb 1935. Det är svårt att avgöra om Jerring här har använt ett fullt 
utskrivet manuskript eller inte. Den anaforiska tekniken med korta 
meningar inledda med där e tyder kanske på att han bara har stött 
sig på stolpanteckningar. Av programmets sammanlagt 11 bisatser 
utan och 3 med hjälpverb finns 5 respektive 1 i denna inledning. 

I två andra program, Vip 1942 och Vip 1951, möter vi också 
inledande ordmålningar på vardera drygt fem minuter, som Jerring 
gör i avvaktan på de första löparnas ankomst. I Vip 1942 sker det 
liksom i Vip 1937 genom att han beskriver målplatsen och dess 
omgivning (se bil 2 , s 179 ). Vissa formuleringar liknar dem som 
förekommer i Vip 1937. Inledningen till Vip 1942 ger inte något 
intryck av uppläsning. Den innehåller 3 bisatser med och 3 utan 
hjälpverb av hela programmets 15 respektive 8. 

I Vip 1951 är inledningen av ett annat slag. Jerring ger där en 
detaljerad beskrivning av banan från start till mål (se bil 2 9 s 180 ). 
Framställningen är späckad med siffror, uppgifter om kontroller 
etc och torde förutsätta skriftligt stöd. Den ger emellertid inte 
något intryck av uppläsning, varför jag håller för sannolikt att 
Jerrings förlaga har varit stolpar. Vip 1951 innehåller i sin helhet 
17 bisatser med och 8 utan hjälpverb, varav 2 bisatser utan hjälp
verb finns i inledningen. 
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F o t b o l l s r e f e r a t .  M a t e r i a l  o c h  k o m m e n t a r  

Tabell 7 är uppställd på samma sätt som tabellerna 5 och 6 
(se ovan). 3 belägg, som varit omöjliga att tolka, har uteslutits. 
Program som helt saknar belägg har inte tagits med i uppställ
ningen. Efter tabellen ges ett antal exempel från olika decen
nier (+ = med hjälpverb, — = utan hjälpverb). 

Tabell 7. B isatser med och utan hjälpverb i Fotbollsreferat 

Med hjälpverb Utan hjälpverb 

relativ att- övriga relativ att- övriga 
Är satser satser bisatser S:a satser satser bisatser Sa 

1934 1 1 1 1 2 
1935 2 1 3 6 4 4 2 10 
1939 1 1 1 1 2 
1943 2 1 2 5 3 3 
1948 4 2 6 1 2 3 
öst 
1948 5 1 1 7 3 1 3 7 
Jug 
1952 5 4 3 12 8 1 3 12 
1954 5 1 3 9 8 8 

Sia 25 8 14 47 29 6 12 47 

(+) [•••] den seger vi hade räknat med (1934) 

(—) [...]som utkämpats i Stockholms stadion (1935) 

(+) [...] ansåg att vi hade haft en väldig tur (1943) 

(—) [...] sedan domarens pipa gått (1948 Jug) 

(+) nu vet ja faktiskt inte vad ni har hört (1952) 

(—) å av va man sett (p) så kan de komma att bli fler (1954) 

Kommentar till tabellen 

Tabellen visar att de båda konstruktionerna uppträder lika många 
gånger i Fo. Totalt har under hela tidsperioden registrerats 47 bisat
ser med hjälpverb och 47 utan. Fördelningen mellan dem är jämn, 
även om man ser till de enskilda programmen. Den största differen
sen finns i Fo 1935, där Jerring 10 gånger använder konstruktion 
utan hjälpverb och 6 gånger konstruktion med hjälpverb. 
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F ö r e k o m s t e n  a v  h j ä l p v e r b  r e l a t e r a d  t i l l  
g e n r e r  o c h  t i d s p e r i o d e r  

Sedan vi nu har granskat Bb, Vip och Fo var för sig, kan det vara 
lämpligt att göra jämförelser mellan dem. Man frågar sig om det uti
från det observerade materialet är möjligt att göra mera generella i-
akttagelser om Jerrings benägenhet att använda respektive utelämna 
hjälpverbet i bisatser, nämligen genom att undersöka, dels om hans 
språkbruk är oberoende av genre vid vaije tidpunkt, dels om det har 
förändrats i tiden inom en genre. 

Vi studerar först materialet för var och en av de fyra tidsperioder 
(decennier) från vilka jag samlat in undersökningsmaterialet. Ut
gångspunkten är att vi skall pröva antagandet (nollhypotesen) att 
språkbruket är oberoende av genre. Redovisningen av beläggen en
ligt tabell 8 har som syfte att belysa denna fråga. 

Tabell 8. Uppdelning av beläggen decennievis efter genre med hänsyn 
till förekomsten av hjälpverb 

19 30-talet 1940-talet 

Genre Med Utan S:a Genre Med Utan Sa 
hjälp hjälp hjälp hjälp
verb verb verb verb 

Bb 2 11 13 Bb 12 7 19 
Vip 16 22 38 Vip 22 14 36 
Fo 8 14 22 Fo 18 13 31 

S:a 26 47 73 S:a 52 34 86 

1950-talet 

Genre Med Utan S:a 
hjälp hjälp
verb verb 

Bb 34 16 50 
Vip 30 13 43 
Fo 21 20 41 

S:a 85 49 134 

1960-talet 

Genre Med 
hjälp
verb 

Utan 
hjälp
verb 

S:a 

Bb 32 10 42 
Vip 18 3 21 
Fo - - -

S:a 50 13 63 

Om X2-metoden tillämpas på materialet under de redovisade förut
sättningarna blir den statistiska slutsatsen att antagandet om oberoen-
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de måste kvarstå. Vi konstaterar med andra ord att det inte förelig
ger något samband mellan Jerrings benägenhet att bruka hjälpverb 
och de genrer som undersökningen grundar sig på. (De x2 -värden 
som vi beräknat är för de fyra decennietabellerna 3,02, 0,14, 3,83 
och 0,78. Det kritiska värdet på 5 %-nivån är för de tre första ta
bellerna 5,99 och för den sista 3,84.1 samtliga fall ligger de i mate
rialet observerade värdena under respektive kritiska värden, varför 
inte något signifikativt samband kan påvisas.) 

Vi undersöker sedan om det kan finnas något samband mellan 
Jerrings hjälpverbsvanor och tiden. För att studera detta samman
ställer vi materialet enligt tabell 9 och gör antagandet (nollhy
potesen) att benägenheten att använda hjälpverb är oberoende av 
tiden. 

Tabell 9. Uppdelning av beläggen genrevis efter decennium med hän
syn till förekomsten av hjälpverb. Andelen bisatser med 
hjälpverb för varje decennium och genre 

I. Barnens brevlåda 

Decennium Med hjälpverb Utan hjälpverb Sa Hjälpverbsbisatsernas 
andel % 

30-talet 2 11 13 15 
40-talet 12 7 19 63 
50-talet 34 16 50 68 
60-talet 32 10 42 76 

Sa 80 44 124 -

II. Vasaloppet 

Decennium Med hjälpverb Utan hjälpverb Sa Hjälpverbsbisatsernas 
andel % 

30-talet 16 22 38 42 
40-talet 22 14 36 61 
50-talet 30 13 43 70 
60-talet 18 3 21 86 

Sa 86 52 138 -
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Ill, Fo tbo Usrefera t 

Decennium Med hjälpverb Utan hjälpverb S:a Hj älpverb sb isat ser nas 
andel % 

30-talet 8 14 22 36 
40-talet 18 13 31 58 
50-talet 21 20 41 51 

S: a 47 47 94 -

Vid ett tillämpande av x2 -metoden i detta fall blir den statis
tiska slutsatsen att antagandet för Bb och Vip måste förkastas, dvs 
ett samband måste anses vara påvisat mellan tiden och valet av 
hjälpverb. Jerrings benägenhet att använda hjälpverb har med and
ra ord förändrats i dessa genrer. Prövningen av Fo ger däremot inte 
något sådant utslag. Vid beräkning av x2-värden för de tre tabel
l e r n a  e r h å l l s  1 6 , 4 9 ,  1 2 , 5 5  o c h  2 , 4 7 .  O m  fö r u t s ä t t n i n g a r n a  f ö r  x 2 -
test hade varit fullständigt uppfyllda hade motsvarande kritiska 
värden på 5 %-nivån varit 7,81 för de två första tabellerna och 5,99 
för den sista, dvs i de två första fallen är vi mycket högt över det 
kritiska värdet. 

Den utveckling som Jerring genomgått kan vi illustrera ännu 
tydligare i fig 1 (s 112). Där har jag för varje decennium och 
genre beräknat den procentuella andelen av de studerade bisatser
na som innehåller hjälpverb. 

Av fig 1 framgår att antalet hjälpverbsbisatser för varje de
cennium har ökat i Bb och Vip. I Fo är bilden däremot annorlun
da. Efter en likartad uppgång som de andra genrerna från 30-talet 
till 40-talet bryts trenden i det material som representerar 50-talet. 
Tyvärr saknas möjlighet att bedöma hur Jerrings benägenhet att 
sätta ut hjälpverb i fotbollsreferat skulle ha varit om han hade 
gjort sådana under 1960-talet. 
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Andel bisatser med hjälpverb 

Barnens brevlåda (Bb) 

Vasaloppet (Vip) 

Fotbollsreferat (Fo) 

30-talet 40-talet 50-talet 60-{alet 
Decennier 

Figur 1. Andel bisatser med hjälpverb för olika genrer och decennier. Materialet redovisas 
också i tabell 9.1—III. 
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A v s l u t a n d e  d i s k u s s i o n  

Det statistiska studiet av förekomsten av hjälpverb, relaterat till 
genrer och tidsperioder, visade att Jerrings benägenhet att använda en
dera konstruktionen är oberoende av programgenre. Däremot kunde 
det konstateras att hjälpverbsbisatser med tiden ökar i frekvens i 
Bb och Vip. Att programgenre inte har någon betydelse för Jer
rings val av konstruktion med eller utan hjälpverb, visar att den 
hjälp verbslösa varianten är fast rotad i hans språkvanor. För att 
komma förhållandena i Jerrings spontana talspråk så nära som det 
överhuvudtaget är möjligt, har jag specialstuderat de delar av fot
bollsreferaten där bollen är i spel, där Jerring följer händelserna på 
planen. Resultatet, redovisat i tabell 10 (nedan), vederlägger inte 
tidigare iakttagelser. 

Tabell 10. Bisatser med och utan hjälpverb i de avsnitt av Fo där 
bollen är i spel 

Med hjälpverb Utan hjälpverb 
Ar 

relativ
satser 

an
satser 

övriga 
bisatser 

S:a Relativ 
satser 

att-
satser 

övriga 
bisatser S: a 

1934 0 1 1 
1935 1 1 1 3 2 1 3 
1939 1 1 1 1 
1943 1 1 2 0 
1948 Öst 4 1 5 1 1 2 
1948 Jug 4 1 1 6 3 2 5 
1952 5 1 6 5 1 6 
1954 3 1 4 5 5 

S:a 19 2 6 27 18 1 4 23 

Bisatser utan hjälpverbet ha förekommer under hela undersök
ningsperioden. Här kan jag hänvisa till den tidigare (s 99)refererade 
uppsatsen av Gösta Holm. 

I sitt eget skrivande tycks Jerring tidigt ha utbildat ett ganska 
fast mönster då det gäller behandlingen av hjälpverbet i bisatser. 
Jag har gått igenom tre av hans böcker från olika perioder, P.S. 
från farbror Sven (1937), På min våglängd (1944) och Sven Jerring 
Radioman (1970), och därvid kunnat konstatera att hjälpverbslös 
konstruktion är praktiskt taget allenarådande (jfr s 105f) se också 
Holm 1960, s 90). 

Det är inte osannolikt att Jerring, som alltid var mån om fram
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ställningens rent formella sida och ofta sökte mönster för denna i 
det skrivna språket, med sitt radiospråk kan ha införlivat skrift
språksdraget Aa-lösa bisatser. Och sedan har dessa blivit så förank
rade i hans språk, att man kan finna dem i av nödvändighet im
proviserade program som Vip och Fo. 

I Jerrings eget talspråk förekom nog alltså i rätt stor utsträck
ning hjälpverbslösa bisatser på samma sätt som hos de akademi
ker som Gösta Holm undersökte (se s 98). Man måste då frå
ga sig hur det kom sig att han i två genrer, Bb och Vip, alltmer ö-
vergick till att använda hjälpverb i bisatser. En förklaring kunde 
vara den språkdiskussion som fördes inom radion. Man har anled
ning misstänka att Jerring genom att ofta utelämna hjälpverben 
löpte risken att ådra sig kritik från kolleger som såg ha -löshet som 
ett skriftspråksdrag. Av en av mina meddelare inom SverigesRa-
dio har jag också fått veta att Olof Forsen ansåg att Jerring på 
det här sättet gick skriftspråkets ärenden på bekostnad av det na
turliga talspråk som eftersträvades.9 Och Gunnar Helén — själv 
språkman —b erättar att han under sin tid vid radion var med om 
att diskutera Jerrings utelämnande av hjälpverben i bisats. Han 
minns det bestämt, därför att han vid tillfället hade bidragit med 
uppgifterna om att Selma Lagerlöf i nya upplagor av sina böcker 
hade satt ut hjälpverben i syfte att förläna framställningen en 
högre grad av talspråklignet. (Jfr s95 .) Uppgifterna i den här frå
gan är emellertid motsägande. Det finns andra medarbetare — alla 
med intresse för språkfrågor, nämligen Pontus Bohman,, Nils-
Olof Franzén, Erik Hjalmar Linder, Rolf Lundgren och Bo Will-
ners — so m inte kan påminna sig någon diskussion, speciellt äg
nad åt Jerrings användning av hjälpverbslösa bisatser. Linder för
klarar sig ha dunkla minnen av att hjälpverben har varit uppe till 
diskussion men vågar inte säga om Jerring fördes på tal, och 
Bohman skriver (i brev 11 jan 1972): »Jag har inget minne av att 
vi någonsin diskuterade Jerrings sätt att utelämna hjälpverbet i bi
satser. Att grundfrågan varit på tal många gånger är ju självklart, 
men några 'vägledande' principdiskussioner kan jag inte påminna 
mig.» Jerring själv, slutligen, kunde heller inte dra sig till minnes 
att man vid något tillfälle berörde frågan med honom. På en di
rekt förfrågan sade han att han nog hade funderat över hjälpver
ben ibland utan att komma till något resultat. »För det mesta har 
jag väl utelämnat dem av bekvämlighetsskäl- de behövs ju inte» (i 
brev 17 mars 1971). 

Uppgifterna från Jerring själv och från hans medarbetare inom 
radion säger kanske inte så mycket i sakfrågan. Heléns bestämda 
besked visar dock att hjälpverbsfrågan observerades. Om Jerring 
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påverkades till ett rikligare bruk av hjälpverb av dessa diskussio
ner eller av en egen, allmän strävan efter talspråklighet, är svårt 
att avgöra. Det finns ett tecken som kunde tyda på att det är 
fråga om en medveten strävan hos Jerring: i Fo, där han inte har 
samma möjlighet att tänka på språkformen, stiger inte antalet 
hjälpverb i bisatser från decennium till decennium på samma 
sätt som i de båda andra genrerna. Kanhända ser vi i skillnaden 
mellan genrerna också en annan reflex av talsituationen: I Bb 
och Vip förekommer medverkande, i Fo är Jerring solist. Den 
utveckling mot naturligare umgängesformer och ledigare ton 
som Jerring tyckte sig märka (s 29), kan här ha satt sina spår i 
så måtto, att talspråkligheten slår igenom bättre i genrer där Jer
ring samspelar med andra. (Jfr s 124 fördelningen av makrosyn-
tagmer.) 
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8 MAKROSYNTAGMER OCH MENINGSLÄNGD 

På basis av den syntaktiska analysmodell som utarbetades inom 
forskningsprojektet Talsyntax i Lund — presenterad av Bengt 
Loman och Nils Jörgensen i Manual för analys och beskrivning av 
makrosyntagmer (1971) — h ar under 1970-talet ett antal studier 
ägnats språket i etermedierna. Arbetet har huvudsakligen utförts 
vid projektet Etermediernas språk1 i Lund och främst behandlat 
språket i nyhetsprogrammen i radio och tv. Härutöver har smärre 
undersökningar gjorts av språket i några radioföredrag (Cronberg 
1971) och i ett radio- och ett tv-referat av en ishockeymatch 
(Ågren 1973). 

Vi har alltså nu en rätt god kunskap om professionellt tal
språk. Det förefaller mig därför berättigat att något föra in Jerring 
i diskussionen. Jag kommer i det följande att undersöka Jerring-
materialet med hjälp av Lomans och Jörgensens manual. 

Urvalsprinciper 

Min avsikt har inte varit att göra en detaljerad analys2 liknande en 
del av dem som utförts inom Etermediernas språk utan att koncen
trera mig på några klart avgränsade punkter och där jämföra de re
sultat jag fått fram med tidigare förefintliga. Jag har inte heller av
sett att ta hela materialet i anspråk utan gå fram stickprovsvis. 
Efter diskussioner med forskare som arbetat med analys enligt 
manualen, beslöt jag mig för att koncentrera mig på att söka besvara 
framför allt följande frågor: 

1. Hur fördelar sig olika makrosyntagmer (MS) på de tre program
genrerna? 

2. I vilken utsträckning förekommer felkonstruerade meningar 
(FelM)? 

3. Vilken meningslängd har Jerring? 

När det gäller begränsningar av själva materialet var en given rikt
punkt att ta med så stora partier att alla slag av makrosyntagmer 
skulle bli representerade. De erfarenheter av talspråksmaterial som 
under åren förvärvats vid Talsyntax och Etermediernas språk gav 
en fingervisning om att 300 till 400 makrosyntagmer per program
genre borde räcka — e tt antal som svarar mot en ordmängd av ca 
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3.000 ord. Jag har valt att grunda min analys på denna ordmängd 
per decennium och genre, vilket innebär att det totala ordomfånget 
blir omkring 12.000 ord för Barnens brevlåda respektive Vasaloppet 
och omkring 9.000 ord för Fotbollsreferat. De 3.000 orden har för
delats jämnt på alla i varje decennium ingående program. För exem
pelvis Bb 50-tal, som innehåller sex program, blir det alltså 500 ord 
per program som analyseras närmare. Ett sådant urval har ställt mig 
inför problemet vilka partier i ett program som skall tas med och 
vilka som skall uteslutas. Det viktigaste har förefallit mig vara att 
träffa det för programgenren karakteristiska och alltså få med: i Bb 
avsnitt ur såväl brevkommentarerna som sång- och musikinslagen, i 
Fo det direkta refererandet av spelet på planen och i Vip både rappor
teringen från målplatsen och intervjun med segraren. Ett »slump
mässigt» urval — a tt t ex räkna orden från ett programs början — 
hade medfört att analysen i en del fall aldrig skulle ha kommit att 
innefatta partier som kännetecknar just Bb eller Vip. Mitt för
faringssätt innebär att orden i varje program fördelas lika på genrens 
karakteristiska inslag. Av de 500 ord per program som t ex analyse
ras i Bb 50-tal har således 250 (per program) excerperats ur brev
kommentarerna och lika många ur sång- och musikinslagen. 

Metoddiskussion 

De segmenteringsprinciper som Loman och Jörgensen uppställde 
i sin manual har inte invändningsfritt anammats. Redan i en recen
sion (1972, s 2-14) kritiserade Gertrud Pettersson principerna 
genom att bl a peka på att segmenteringen, förutom att den åtfölj
des av alltför knapphändiga anvisningar, i vissa fall var onödigt for
mell. Som ett exempel på en alltför formell segmentering anförde 
Pettersson behandlingen av satser som innehåller kanske. Eftersom 
kanske inte följer svenskans normala ordföljdsregler, menar hon att 
det är olämpligt att, som manualen gör, låta placeringen av kanske 
avgöra om en sats är huvudsats eller bisats (s 8). Manualens bedöm
ning (s 24) av satsen han kanske vill ta ut bilen som bisats men han 
vill kanske ta ut bilen som huvudsats, förefaller henne »vara en föga 
adekvat beskrivning» (s 9). 

Pettersson har också gjort vissa »modifieringar och tillägg» till 
manualen för att göra den tillämpbar på det egna materialet, näm
ligen reklamspråk (1974, s 18ff). Birger Liljestrand, som prövat 
manualen på dramaspråk, har i en lång metoddiskussion (1976, s 
28-38) anfört skäl för en rad avvikelser från dess klassificeringsprin
ciper. Nu har inte heller de som en gång utarbetade manuellen läm
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nat de anmärkningar som riktats mot den utan åtgärd. I samband 
med att man förde analysen vidare in på meningarnas satsdelsstruk-
tur m m (redovisat i Teleman 1974) ändrade man på några punkter 
de regler som uppställts i Loman och Jörgensen 1971. Enligt Nils 
Jörgensen går dessa ändringar kritiken något till mötes eftersom de 
»innebär en uppmjukning av det strikt formella synsättet till förmån 
för en intuitivt 'riktigare' analys, som emellertid ger större utrymme 
för personliga ställningstaganden i enskilda fall» (1976, s 23). 

Nackdelen med att, som Liljestrand och Pettersson, skapa egna 
regler är att man något avhänder sig möjligheten att jämföra sina 
resultat med sådana som baseras på en strikt manualefterföljd. Â 
andra sidan är det ofrånkomligt att en analysmodell som grundar sig 
på ett antal talspråkstexter, kompletteras och utvecklas i takt med 
att den tas i bruk för annat språkligt material. Både Liljestrand och 
Pettersson undersöker skriftspråk — den förre dock ett skriftspråk 
som avser att återge talspråk. De har inte haft så stor anledning 
att söka direkta jämförelser med de tidigaste analyserna av eter
mediespråk. För mig framstår däremot dessa analyser som intres
santa jämförelseobjekt. Jag har därför bestämt mig för att följa 
Lomans och Jörgensens manual, även om jag i princip ansluter mig 
till de invändningar som gjorts mot den. 

Eftersom undersökningsmaterialet innehåller sådant som ma
nualen inte har haft anledning att gå närmare in på, måste jag ta 
upp ytterligare några bedömningsproblem. Ett sådant fall gäller 
principerna för ordräkning vid sifferuttryck. En strikt tillämpning 
av manualens allmänna kriterier skulle innebära att varje sifferan
givelse skulle omfatta lika många ord som man använder när man 
läser ut siffran: 5000, fem tusen = två ord. Problemet aktualiseras 
ofta i Vip, där Jerring använder åtskilliga siffror i samband med 
rapporter utifrån banan och vid målet i Mora. I meningar som 

tiden för Stefansson blev fem noll sju förtisex (p) å för Sixten 
Jernberg fem noll sju femtifyra (Vip 1962) 
då har de en å en halv kilometer kvar till infarten i köpingen (Vip 
1951) 

skulle vart och ett av de tre sifferuttrycken räknas som fyra ord, 
något som skulle ge makrosyntagmerna meningslängderna 16 res
pektive 13 ord. Sifferkombinationer av detta slag har jag förden
skull — i likhet med Jörgensen-Svensson 1977, s 34 — valt att be
trakta som ett ord. Som nya ord räknas givetvis siffrorna om de 
varvas med timmar, minuter osv: 

Liv3 Orsa vann (p) på fem timmar trettifem minuter femtionio 
sekunder (Vip 1939) 
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Vid räkning av makrosyntagmer utesluts enligt manualen (s 42) 
sådana som helt utgörs av högläsning. Undantag görs dock för 
makrosyntagmer som innehåller en blandning av spontant tal och 
upplästa sekvenser. I mitt material är det i stort sett endast redo
visningen av prislistan i Vip och de avsnitt i Bb som Jerring ägnar 
åt att läsa upp stycken ur brev som med visshet utgör »högläsning». 
(Om Jerrings manusvanor se s 5Qff .) Dessa avsnitt har helt stru
kits. Likaså har genomgående strukits sekvenser där Jerring direkt 
anknyter till formuleringar i insända brev. Ex: 

Ja bor i Småland säjer Birgit Engdal (p) i Målerås (p) å e åtta år 
(Bb 19411.) 

så va de brev från Gunnel Karlsson (p) hon bor Åsbogatan femti-
fyra i Borås å hon har brutit armen då å då å de e ju inte så bra 
precis (p) ja har tornat mot en buske å har brutit (p) ja benet va 
de (p) två gånger (Bb 1952) 

Ett problem som återkommer hos nästan alla som använt manualen 
är var man i vissa fall skall dra makrosyntagmgränsen. (Se t ex 
Svensson 1973, s 42; Liljestrand 1976, s 30ff) Skall en viss sekvens 
analyseras som en enda makrosyntagm eller som en kombination 
av en mening och ett meningsfragment? Ofta kan det vara fråga om 
satser med efterställda appositioner eller det som Thorell kallar 
sats + fritt korrelat (1973, § 898), alltså led som syntaktiskt/ 
prosodiskt kan vara mer eller mindre självständiga men semantiskt 
höra samman. Jerringmaterialet företer många fall där jag ställts 
inför överväganden av det här slaget. Jag ger några exempel ur olika 
genrer (det problematiska avsnittet kursiverat): 

i år var de två extratåg fullastade med göteborgspojkar å göteborgs
flickor (p) ungt folk för de mesta (Vip 1937) 

en sjungande flicka till (p) den yngsta av allesamman (Bb 195 7II) 

Rut Boström å Susanne Åberg (p) e goda vänner å jämnåriga tolv år 
båda (Bb 1968) 

men där e många blågula till Bergquists skydd (p) bland dem Berg
ström som gått ner i försvaret å hämtat upp en boll (Fo 1939) 

där leker Hjelm (p) han som skjuter så h årt (Fo 1939) 

här har vi alltså (p) de trettiofemte Vasaloppets segrare (p) Oxbergs-
pojken Gunnar Larsson (p) han som vann if jo l (p) å som visade sej 
vara ganska suverän idag (Vip 1958) 

Sådana fall har jag — i likhet med Jörgensen-Svensson 1977, s 85 — 
segmenterat som en makrosyntagm. De kursiverade partierna har 
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jag sett som appositionella specificerande tillägg som det vore orim
ligt att skilja ut som fristående meningsfragment. Som e n makro-
syntagm segmenteras också ett exempel i Fo 1952, som är intres
sant. av det skälet att analysen är beroende av »utomspråkliga fak
torer»: 

han drar bollen inåt till sin högerinner till Tor e sen 

Att analysera till Toresen som appositionsfras förutsätter att den 
nämnde högerinnern och Toresen är samma person. 

I något fall förekommer klyvning av satsled (se manualen, s 
29): 

Sune Andersson nickar å en jugoslav (Fo 1948 Jug) 

där subjektet är delat och ett annat led (predikatet) är inskjutet 
emellan. Exemplet segmenteras i enlighet med manualen som e n 
makrosyntagm. En kombination av mening och meningsfragment 
har jag däremot registrerat i 

svenska halvbackar ingriper (p) å Gren igen (Fo 1948 öst) 

där jag inte har analyserat sekvensen å Gren igen som koordinerad 
med svenska halvbackar utan på prosodiska grunder tolkat den som 
ett nytt led, ett meningsfragment, möjligt att supplera, så att inne
börden blir och så är bollen hos Gren igen, och så har Gren tagit 
bollen igen eller liknande. (Jfr manualen, s 19) 

Ett kinkigt fall, där problemet är att avgöra hur många meningsfrag
ment som föreligger, är följande: 

stilig pojke i de jugoslaviska målet (p) mörk brunbränd romersk 
profil (p) mörkgrön tröja vita byxor röda strumper (Fo 1948 Jug) 

En strikt formell behandling skulle väl ge 7 makrosyntagmer: 

stilig pojke i de jugoslaviska målet 
mörk 
brunbränd 
romersk profil 
mörkgrön tröja 
vita byxor 
röda strumper 

En annan möjlighet vore att, bl a utgående från pauserna, föra ihop 
mörk brunbränd och romersk profil till en makrosyntagm, vilket 
skulle resultera i sammanlagt 5. En annan åter att låta utseende
vokabulären {stilig pojke i de jugoslaviska målet mörk brunbränd 
romersk profil) utgöra en makrosyntagm och beskrivandet av kläde
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dräkten (mörkgrön tröja vita byxor röda strumper) en annan, så
ledes sammanlagt 2 makrosyntagmer. Jag har dock föredragit en 
tredje variant, där jag låtit mörk brunbränd romersk profil utgöra 
en appositionsfras till den inledande sekvensen, en tolkning som ger 
i allt 4 makrosyntagmer. Det här återgivna exemplet är det enda i 
sitt slag i materialet. 

I Bb och Vip uppträder ett antal gånger uttrycken tack och grattis. 
Det förstnämnda kan stå ensamt eller med en efterföljande tilltals-
makrosyntagm (tack Olle), men det förekommer också i mera ut
byggda sekvenser som 

tack så my eke (Bb 1934) 
tack för idag (Bb 1935) 
tack för dikten (Bb 1968) 
tack ska du ha Maud (Bb 1956) 
då ska du ha tack Nisse (Vip 1951) 

Ett ensamt tack klassificeras i manualen (s 35) som meningsfrag
ment.4 Jag gör på samma sätt och för dit även exemplen tack så 
my eke, tack för idag och tack för dikten. Då tack uppträder i med 
predikat utbyggda sekvenser klassificerar jag däremot det hela som 
en mening. 

Precis som tack kan grattis stå ensamt eller följas av en tilltals-
makrotyntagm. Några gånger använder Jerring gratulerar i stället 
för grattis: 

gratulerar Liv5 (Vip 1939) 
gratulerar (p) de gjorde du verkligen stilit (Vip 1961) 

Manualens klassificering omfattar inte något grattis, men jag har 
sorterat in både grattis och gratulerar under kategorin menings
fragment. Undantag görs för det grattis som återfinns i Vip 1937: 

å ja säjer grattis kära Häggblad de va storståtlit kört 

Här ingår grattis i en mening. 

Presentation av makrosyntagmerna i de tre programgenrerna 

Jag övergår nu till att presentera resultatet av min undersökning av 
Jerringmaterialet. Vi skall först se hur olika makrosyntagmer (MS) 
fördelar sig på Bb, Vip och Fo. Avsnittets tabeller (bil4,s 184ff) är 
ordnade decennievis, och kolumnerna upptar från vänster: interjek-
tionsmakrosyntagmer (IMS), tilltalsmakrosyntagmer (TMS), me-
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ningsfragment (MF), ofullbordade meningar (OfbM), felkonstruera-
de meningar (FelM), rättkonstruerade meningar (RättM) och sam
mansatta makrosyntagmer (SmsMS). De sammansatta makrosyn-
tagmerna räknas inte in i totalantalet makrosyntagmer, eftersom 
de i dem ingående enkla makrosyntagmerna registreras var för sig 
under respektive typ. I tabellkolumnerna anges både antalet MS av 
olika typer i absoluta tal och varje typs andel i procent av det totala 
antalet MS. 

M a k r o s y n t a g m t y p e r n a s  f ö r d e l n i n g  k r o n o l o 
g i s k t  o c h  p å  g e n r e r  

Det framgår omedelbart av tabellerna att Fo i några avseenden av
viker från de andra genrerna. TMS saknas nästan helt, och IMS-fre-
kvensen är betydligt lägre än i Bb och Vip. Â andra sidan uppvisar 
Fo en i förhållande till dessa genrer högre frekvens av MF och 
extremt hög frekvens av FelM. Frågan om förändringar i tiden inom 
såväl denna som de övriga genrerna är nu intressant att pröva, lik
som om det finns statistiskt signifikanta skillnader med avseende 
på MS mellan alla tre genrerna. 

Om vi prövar den första frågan, finner vi att vi för Fo:s vidkom
mande inte kan fastställa några förändringar i tiden. En förändring 
kan dock statistiskt säkerställas inom såväl Bb som Vip. I bägge 
fallen är det frekvensen IMS och TMS som företer en signifikant 
ökning. 

Jämför vi genrerna med varandra, kan vi utan att behöva använ
da statistiska test konstatera att Fo klart avviker från de två övriga, 
främst genom tämligen riklig förekomst av felkonstruerade me
ningar (över 10%), vilka nästan helt saknas i Bb och Vip. Ställer vi 
Bb och Vip mot varandra, kan vi notera att de har olika fördelning 
av makrosyntagmerna. Den signifikanta skillnaden beror främst på 
en högre TMS-frekvens i Bb (se tabell 11). 

Tabell 11. TMS i Bb och Vip decennievis i procent 

30-tal 40-tal 50-tal 60-tal 

Bb 5,6 

0,8 

6,3 

0,9 

5,5 

4,9 

11,4 

4,0 Vip 
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Här kan följande intressanta utveckling skönjas. I Bb förekommer 
5-6% TMS under 30-, 40- och 50-talen för att på 60-talet gå upp 
markant (= en signifikant ökning) till över 11%. För Vip är TMS-
frekvensen obetydlig under 30- och 40-talen (under 1%) för att 
sedan gå upp markant (= en signifikant ökning) till 4-5% under 
50- och 60-talen. Om man enbart betraktar de sammantagna de
cennierna, kan man säga att eftersom uppgången inträffar i olika 
decennier och först för Vip, så innebär utvecklingen att Bb har en 
TMS-frekvens som är 5-6% högre än Vip under 30-, 40- och 60-
talen. Under 50-talet däremot uppvisar de båda genrerna ungefär 
lika stor andel TMS. Då andelen övriga MS också i stort sett över
ensstämmer under det decenniet skulle en speciell analys av 50-talet 
inte särskilja de två genrerna. Ser vi i stället på de enskilda program
men, måste vi konstatera att beläggen är få och att små tillfälliga 
variationer ger stora utslag i de enskilda procenttalen. Utvecklingen 
i stort är emellertid otvetydig: frekvensen TMS har i båda genrerna 
en uppåtgående trend. Bb från ca 5% vid mitten av 30-talet till 
drygt 11% vid slutet av 60-talet. För Vip är observationsperioden 
något kortare. Åren kring 1940 är frekvensen så låg som under 1% 
för att i början av 60-talet ha stigit till kanske 5% eller mer. 

I fråga om IMS ger inte materialet anledning att skilja Bb och 
Vip åt (se tabell 12). 

Tabell 12. IMS i Bb och Vip decennievis i procent 

30-tal 40-tal 50-tal 60-tal 

Bb 8,8 8,9 15,6 8,4 

Vip 5,8 9,2 14,1 12,0 

Intressant kan emellertid också här vara att se på utvecklingen i 
tiden, som visar samma typiska mönster för båda genrerna. Från en 
frekvens av 6-9% IMS under 30- och 40-talen sker en uppgång till 
14-15% under 50-talet och en nedgång till ca 10% under 60-talet. 

När det gäller FelM är antalet belägg för litet för att man skall 
kunna säga något bestämt. Mina observerade värden (4 FelM i Bb, 
13 i Vip) kan ge en indikation om en skillnad mellan genrerna, men 
några slutsatser bör nog inte på den punkten dras av materialet. 

Vi har konstaterat att andelen IMS och TMS i Bb och Vip är 
signifikant större under 50- och 60-talen än under 30- och 40-talen. 
Detta visar måhända att Jerring i Bb och Vip går i riktning från ett 
mera formellt till ett mera informellt tal. Modern talspråksforskning 
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har pekat på att IMS-frekvensen är särskilt hög i informellt tal. (Se 
Jörgensen 1973, s 9; jfr Cederschiöld 1924,s 112) Skillnaden mel
lan å ena sidan Bb/Vlp och Fo å den andra kan kanske här, liksom 
i hjälpverbskapitlet (s 1^), tillskrivas talsituationen. Den av Jerring 
antydda utvecklingen mot naturligare umgängesformer och ledigare 
ton (s 29 ) ger större utslag i de genrer där Jerring samspelar med 
medverkande. 

Vad beträffar ökningen av TMS har det säkert också betydelse 
att Jerring just på 50-talet börjar tilltala Vasaloppsåkarna med för
namn (se vidare s 127 ). Intervjusituationerna förändras då, tonen 
blir mera familjär (jfr s 29 ). Jämför dessa två skildringar av en år
ligen återkommande ceremoni: segrarintervjun. Först år 1937, där
efter år 1958. 

J: å nu kommer Häggblad klivande upp till mej på radiotribunen 
(p) med lagerkransen om halsen (p) å där står han å ser ganska 
pigg och nyter ut (p) å ja säjer grattis kära Häggblad de va stor-
iståtlit kört 

H: ja va så trött så de va hemskt 
J: ja han ser inte så trött ut nu ändå å e ni trött så har ni rätt att 

vara de förresten (Vip 1937) 

J: hördu välkommen Gunnar (p) du e gammal å van vid den här 
buren nu 

Gunnar Larsson: ja [...] börjar nog bli lite van nu åtminstone 
J: hör du tevegossarna vill gärna vi ska gå ut på balkongen till 

den här schangdåbla villan ett ögonblick åtminstone (p) ja du 
ska inte behöva förkyla dej (Vip 1958) 

Beskrivning och exemplifiering av makrosyntagmerna 

Efter uppgifterna om frekvenser av olika typer av makrosyntagmer 
skall vi nu närmare granska de i materialet ingående IMS, TMS, MF 
osv. Jag kommer härvid att anknyta till tidigare utförda undersök
ningar av etermediespråk.6 

I n t e r  j e k t i o n s m a k r o s y n t a g m e r  ( I M S )  

När det gäller interjektionernas art är genrerna relativt lika. Den 
vanligast förekommande interjektionen i hela materialet är ja med 
varianter, t ex jaay jaha, aa. Den möter som ett instämmande7 

ackompanjemang i samtalen med barnen i Bb och i segrarinter
vjuerna i Vip, men den förekommer också i samma funktion i refe-
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raten. Vad Saari (s 116) kallar »instämmande i intervjuarens på
stående eller motsats» blir där instämmande i eget påstående eller 
korrigering av detta. För övrigt uppträder ja i den mera betydelse
lösa funktion som Jörgensen har givit namnet »replikinledande ja» 
(1970, s 18; jfr Saari 1975, s 117). Exempel: 

Jerring: satt ni så många ni kunde på kälken 
Anne-Marie: bara pojken å ja 
Jerring: bara pojken å du på en kälke jaha (Bb 1941 II) 

ja tror de går bra den här gången också (p) jaa (p) de verkar så 
(Fo 1948 Jug) 

ja vi ska ta å börja kånsären de blir en festkånsär idag (Bb 1941 II) 

Interjektionen nej med varianterna nä och nää är vanlig i Vip och 
Fo. Så t ex för att korrigera ett eget påstående: 

å nytt svenskt anfall från höger (p) nej Roger Karlsson mister bollen 
(Fo 1935) 

Dubblerat och med kraftig emfas riktat till en medhjälpare som för
söker smita uppträder det i Vip 1962: 

nej nej kom genast är du snäll 

Vanligt i Vip och Fo är också vad Einarsson (1971, s 32) kallar 
»det uppmanande» nå eller nåå. Det används framför allt i Vlp:s 
in tervj usit uationer : 

nå andra segrar som ni har vunnit (Vip 1942) 
nå vem tippar nu Inga som andre man (Vip 1951) 
nåå räknar du de här loppet till (p) någon av dina (p) hårdaste täv
lingar (Vip 1962) 

Genom att låtsas vända sig till och tilltala en enskild spelare på pla
nen, som inte gör sig någon brådska vid en inspark, kan Jerring an
vända ett liknande uppmanande nå: 

nå skynda dej på nu min käre Juve (Fo 1934) 

n En mera avbleknad betydelse har nå i Fo 1943 och i Fo 1952: 

nå ingen ska jubla för tidit ungrarna e här igen å skjuter på nytt 
nå hur de e så klarar sej situationen visst upp 

Inte ovanligt i Bb och Vip är det frågande va 'eller hur, inte sant': 

ni hörde själva nyss va (Bb 1944) 
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de va Bölling de va (Vip 1943) 
fråga ut David om loppet e du snäll Nisse va (Vip 1961) 

Endast två ljud härmande interjektioner har registrerats var sin gång 
i Fo, pang och tjong: 

inspark för Sverige (p) pang bollen åt vänster (Fo 1943) 
men svensk frispark förstås Erik Nilsson lägger den (p) tjong bollen 
upp till Rydell (Fo 1952) 

Mera affektivt laddade inteijektioner är inte frekventa i materialet 
med undantag av ack, som i Fo uppträder här och var under hela 
tidsperioden. 

passar ack fel (p) till Janes i stället för till Hallman (Fo 1935) 
ack den sträckte sej Jompa Eriksson förgäves efter (Fo 1954) 

Tredubblat återfinns det i Vip 1943: 

ack ack ack vilken förmidda ska de inte ha varit för den här lilla 
tösen 

Förutom ack har noterats bravo, oj oj oj och åh. Exempel: 

bravo Marie-Louise (Bb 1968) 
oj oj oj va folk lutar sej framåt (Vip 1943) 
där nickar Jonasson i tomt mål nej åh han nickade i tomt mål de 
gjorde han (Fo 1938) 

IMS har ingen hög frekvens i annat etermediespråk. Svensson 
(1973) har 2,2%, Cronberg (1971) 3,5% (bägge uppgifterna ur Eter
språk I, s 9), Jörgensen-Svensson (1977, s 27) 1,6% och Ågren 
(1973, s 49) 9% (tv) och 3,6% (radio). I Pinomaas och Jörgensens 
undersökningar är IMS-frekvensen däremot hög: 21,6% respektive 
21,4% (formellt talspråk) och 38,6% (informellt talspråk; uppgifter
na om Pinomaa och Jörgensen ur Eterspråk I, s 9)? Jämför härmed 
vad som ovan sades om IMS-frekvens i informellt tal s 123f. 

Beträffande typen av interjektioner är de i andra undersök
ningar tillgängliga uppgifterna synnerligen samstämmiga. Det är ja 
alltigenom. Filipsson (1975, s 9) har antecknat ett nå, och Svensson 
(1973, s 41) iakttar »någon gång ett nä». Hos Woivalin (1976, s 
28) saknas IMS helt. Ågren detaljredo visar inte IMS, men en genom
gång av hennes »protokoll över indata» (bilagorna II och III) ger 
endast ja o ch nej med varianter. 

126 



Summering 

Undersökningen av Jerrings bruk av IMS, jämfört med tidigare upp
gifter om IMS i etermediespråk, viseur att interjektioner är tämligen 
sällsynta. Anledningen måste vara att det i det slags etermedie
språk som undersökts i mycket stor utsträckning är fråga om en-
vägskommunikation. Pinomaas och Jörgensens höga siffror härrör 
från samtal. I samtal svarar man ju ja eller nej ofta. De högsta vär
dena hos Jerring har också noterats i Bb och Vip, där intervjuer och 
samtal ingår. Interjektionerna ja och nej, i ett par olika funktioner, 
samt nå dominerar. Det är egentligen bara Jerring som har en del 
affektladdade interjektioner, framför allt ack, och två fall av ljud-
härmande. 

T i l l t a l s m a k r o s y n t a g m e r  ( T M S )  

Det är — helt naturligt — i Bb och Vip som materialets tilltalsmakro
syntagmer återfinns. TMS bör rimligtvis vara fåtaliga i Fo, där 
Jerring uppträder ensam. De tre antecknade beläggen i Fo, alla 
från 30-talet, står också lite för sig (se nedan). 

I särklass vanligast som tilltalsord är förnamn, enstaka eller i 
grupp.9 

de e inte säkert de hjälper Gull Britt (Bb 1941 I) 
Monica å Marie å Mona ska ni komma (Bb 1969 I) 

Värda att belysa är de särskilda förhållandena i Vip. Där använder 
Jerring under 30-talet enbart efternarrnstilltal för att under 40-
talet gå över till tilltal med för- och efternan n. Inte förrän i Vip 
1951 nyttjar han för första gången förnarnnstilltal.10 Exempel: 

tack Häggblad (Vip 1937) 
vänta här nu Liv1 * (Vip 1939) 
passa på å hälsa hem nil Olle Wiklund (Vip 1942) 
kom fram här då Nisse (p) grattis Nisse välkommen hit (Vip 1951) 

Tilltal med efternamn använder Jerring i två av de tre Fo-belä^gen. 
Adressaten är i bägee fallen agerande på nlanen: 

nå skynda dej oå nu min käre Juve (Fo 1934) 
skynda på skvnda på luve å Johansen y * v J ^Fo 1934j 

Ett lånet polysyndetiskt tilltalsuttryck påträffas i Bb 1936: 
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å tack ska ni ha onkel Ejnar å Randi å Edna å Rut å Rolf å Kjeld 
å vad ni heter allesamman 

I Vip 1951 finns ett attributivt bestämt förnamn: 

goddag lilla Inva 

och aopositionella bestämningar har antecknats i Vip 1951 respek
tive Vip 1961: 

Vi ska vara artiga mot damerna du Nisse 
Marianne lilla kranskullan gick de bra kranspåhäg?lingen 

Andra substantiv använda i tilltalsfunktion är flickor och pojkar, 
t ex i (ten stående formulering som med få undantag har inlett 
Bb genom åren, 

god dag flickor å pojkar 

stackare: 

Nils [som skall sjunga]: ja har gjort illa mej i läppen 
Jerring: stackare du då (Bb 1957 I) 

samt åhörare : 

ärade åhörare (p) ursäkta att ja uttrycker mej ytterlit populärt 
(Fo 1935) 

Pronominella uttryck, slutligen, som förekommer är enkelt du, 
vidare båda två, ni bägge två, alla tre och ett adverbiellt utbyggt ni 
hemma i Sverige. Exempel: 

nu går vi in igen du (Vip 1958) tack båda två (Bb 1969 II), ja ni 
bägge två [...] ni e ju i väldit fin kondition vaja kan förstå (Vip 
1958), tack alla tre (Bb 1969 I), å tack för idag (p) ni hemma i 
Sverige {Bb 1935) 

TMS-frekvensen är låg i andra undersökningar. Filipsson, Cronberg, 
Woivalin och Pinomaa har inte ett enda belägg, och Jörgensen upp
ger att beläggen är så få att de inte lämpar sig för en statistisk beräk
ning (1970, s 29). För Svensson uppges 0,2% (Eterspråk I, s 9), för 
Jörgensen-Svensson (s 27) 0,4% och för Ågren (s 49) 1,0% (tv) och 
0,4% (radio). 

De exempel som anförs hos Svensson (s 41) och Jörgensen-
Svensson (s 29) utgörs av tilltal med för- och efternamn och med 
titel och efternamn. Ågren exemplifierar inte, men i de avsnitt av 
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ishockeyreferaten sombUagts undersökningen har jag stött på för
namnstilltal ett par gånger (reporter till kollega i radiohytten) och 
tilltal med efternamn (reporter till en spelare på isen; jfr Jerring i 
Fo ovan). 

Summering 

Till skillnad från i tidigare etermediematerial finner man hos Jerring 
relativt många TMS. Endast i Fo är de fåtaliga. Fördelningen är 
naturlig, eftersom Jerring i Vip och kanske framför allt i Bb har 
många tillfällen till tilltal. Bruket av TMS ökar emellertid, tidigast 
i Bb, i Vip först i och med 60-talet. Ändringen har delvis samband 
med att Jerring mjukar upp sättet att tilltala människor — till Vasa-
loppsåkarna använder han först efternamn och m, senare förnamn 
och du. I Fo använder Jerring ett par gånger tekniken att tilltala 
spelare på planen som inte kan höra honom, vilket ger liv åt fram
ställningen. Greppet är känt från skönlitteraturen, där det inte är 
ovanligt att en författare apostroferar figurer i sin egen framställ
ning (se Björck 1963, s 19f). 

M e n i n g s f r a g m e n t  ( M F )  

Vad som står klart efter en genomgång av förekommande MF är 
att vissa av dem måste betraktas som mer eller mindre konventio
nella, medan en del får ses som mera tillfälliga bildningar. Jag skall 
nedan göra ett försök att systematisera de olika typer som kan ur
skiljas. (Jfr Jörgensen-Svensson 1977, s 29ff) 

A. Hälsningsuttryck och artighetsfraser. 
B. Standardiserade ellipser knutna till själva radio sändningen, så

som stationsanrop, påannonser o dyl. 
C. Standardfraser, stående uttryck eller vad Jörgensen (1970, s 21) 

kallar »konventionella meningsfragment». 
D. Bisatser som saknar överordnad huvudsats. 
E. Nominalfraser som kännetecknas av att Jerring har underlåtit 

att ta med vissa ord, som utan vidare kan underförstås eller 
suppleras ur den omgivande kontexten. Q fr Jörgensen 1970, 
s 21) 

En och annan skillnad mellan genrerna kan iakttas i fördelningen på de 
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fem MF-grupperna. Bb och Vip företer likheter i så måtto att exi
sterande belägg kan fördelas över alla grupperna. Fo däremot saknar 
belägg i grupperna A och B, innehåller endast 3 belägg i C och upp
tar uteslutande relativsatser i D. Här följer en exemplifiering med 
kommentar. 

Grupp A 

I både Bb och Vip förekommer hälsningsuttrycket go (i dag (främst i 
Bb i den stående formel som normalt inleder Bb: god dag flickor å 
pojkar) och artighetsfraserna välkommen och tack. Det sistnämnda 
ensamt eller i mera utbyggda sekvenser (s 121 ). Vip innehåller där
utöver gratulerar, grattis och varsågod. 

Grupp B 

Stationsanrop har antecknats i Bb och Vip. Exempel: 

Helsingfors Motala (p) god dag flickor å pojkar (Bb 1935) 
Mora Motala de ser ut som om Olle Wiklund Bergvik skulle vinna de 
nittonde Vasaloppet (Vip 1942) 
Sveriges Radio Mora (Vip 1944) 

Här kan nämnas att stationsanrop av detta slag också finns i 5 av de 
totalt 9 fotbollsreferaten. Eftersom stationsanropen inleder den 
scenmålning som föregår själva matcherna och jag för MS-undersök-
ningen endast undersöker de direkta refererandet av spelet på pla
nen, faller dessa emellertid utanför. I Bb förekommer några enstaka 
fall av påannonser. Så t ex i Bb 1969 II, där Jerring efter en längre 
presentation av melodin La Paloma gör en paus och därefter på
annonserar: La Palo ma [pianospel] och i Bb 1936, där han avslutar 
programmet med: en minuts paus. 

Grupp C 

De tre belägg som bokförts i Fo är mycket riktigt, sannerligen och 
tredje gången gillt. I Bb har jag också antecknat sannerligen och 
dessutom för säkerhets skull, va ja förstår, visst, visst inte, tvärtom, 
för all del, som sagt, eller hurf fint. Vip upptar som sagt jämte för 
all del, inte sant, som vanligt, inte alls, så gärna. 
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Grupp D 

Denna grupp är mest företrädd i Fo, där man kan urskilja ett tjugo
tal som alla utgörs av en icke-satsformad sekvens plus relativsatser, 
ibland samordnade. Exempel: 

å så de tyska anfallet som drar sej närmare å närmare svenska 
målet (Fo 1935) 
å så ett skott mot mål som Kalle Svensson tappar (Fo 1954) 
å så en boll till (p) Norge till Norges högerhalv som dribblar förbi 
Bergström och som sen inte kommer så värst långt (Fo 1939) 
Sylve en tjugofemmeterspassning som skulle gå till Brodd men som 
togs av en norrman (Fo 1952) 

Dessa kombinationer, detta syntaktiska mönster som utgörs av en 
icke-satsformad sekvens plus relativsats(er) återfinns endast i Fo. 
Detta (syntaktiska) mönster bildar vid sidan av ett par andra som 
behandlas längre fram(ss 132ff, 136f), stommen i Jerrings fotbolls-
refererande. 

I Bb och Vip är det fråga om syntaktiskt isolerade bisatser, som 
kan användas för att meddela om nästa musikinslag i barnbrevlådan 

om vi skulle ta lite munspeleri nu (Bb 1941 I) 

eller i en intervjusituation vid Vasaloppet 

om du jämför väderleksförhållandena d.en gången då du satte rekord 
Nisse med förhållandena idag (Vip 1961) 

Till denna grupp förs också 6 kanske-satser. (Om dessa satsers 
karaktär av bisatser se ovan, s ). Exempel: 

de kanske inte gör någonting (Bb 1936) 
för där ska löparna svänga fram (p) de kanske blir löparna de kanske 
blir pluralis de kanske inte blir bara en (Vip 1937) 

Grupp E 

Den överväldigande majoriteten av materialets alla MF hör hemma i 
grupp E. Här finns beröringspunkter mellan Vip och Fo, som skiljer 
dem en smula från Bb. Det förefaller nämligen som om MF i Bb i 
större utsträckning kan karakteriseras som »tillfälliga bildningar», 
fraser som får sin (omedelbara) supplering ur den omgivande kon
texten. Exempel: 
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Jerring: e inte Siv rädd 
S: nää 
J : å inte Margareta 
M: nää 
J : å inte Karin 
K: nää 
J: då tar ja risken då (Bb 1934) 

då börjar Lisbet då [sång av L] å sen kommer Kerstin [sång av K] 
å sedan då Anne-Marie [sång av A-M] (Bb 1960) 
tack ska du ha Ann-Kristin (p) en sjungande flicka till (p) den 
yngsta av allesamman hon heter Turid Stenhagen (Bb 1957 II) 
nästa brev [Jerring gör paus och läser sedan ur brevet] (Bb 1969 II) 

De i Vip och i synnerhet i Fo ingående MF står på ett annat sätt för 
sig själva. De har blivit ett slags »färdigbyggda uttryck» (termen hos 
Einarsson 1971, s 37), gränsande till konventionella MF, som kan 
återbrukas i program efter program. Q fr Mortensen 1977, s 106) 
Ett påfallande drag är de fristående nominalsatserna. I Vip nyttjar 
Jerring dem t ex vid väderbeskrivningar, ständigt återkommande 
när han beskriver Vasaloppsscenen. Exempel: 

strålande klart väder (p) solen skiner så gott på oss tietusen som 
väntar vid målet (p) lagom temperatur (Vip 1939) 
å där e allting som de ska vara (p) först och främst vädret (p) 
praktfullt (p) riktit Vasalopp sv äd er (p) solen skiner (Vip 1962) 

En annan typ hänför sig till Jerrings beskrivning av åkarnas kläde
dräkt. (Jfr Holm 1967a,s 195f). Exempel: 

å där ser ja honom också (p) ljus blus mörka byxor (p) men han 
har mera bråttom än Gunnar Larsson (Vip 1958) 
å en ensam man (p) vit blus blå byxor (Vip 1962) 

En tredje karakteristisk typ består av fristående nominalsatser där 
man kunde tänka sig subjekt och ett predikat åker, kommer e dyl. 
Den förekommer särskilt när Jerring refererar de tävlandes ankomst 
till målet i Mora: 

två dalkarar i täten tredje man också en dalkar fjärde man i faggorna 
(Vip 1939) 
först två morabor (p) i mörkblått å vitt (Vip 1944) 
röda blusar först (Vip 1962) 

I Fo är det påfallande hur Jerring använder långa räckor av friståen
de nominalsatser för att levandegöra ett avsnitt i en matchExempel: 
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tyskt anfall direkt på avspark (p) nick utav Lehner (p) å så en en 
höjdboll avblåsning för offsajd (p) där gestikulerar Lehner förargad 
(Fo 1935) 
å så en avblåsning för frispark (p) hands på Jonasson (p) en pass-
ning fram till finska innertrion en nick utav Linderholm (p) å 
finnarna biter sej fast på den svenska planhalvan (Fo 1938) 
å bollen över sidlinjen för tredje gången inom loppet av en halv
minut eller så (p) å ryskt inkast högerbacken mitt mellan mitten-
å hörnflaggan långt inkast (p) svensk nick Julie Gustavsson å så en 
boll bakåt in till Kalle Svensson (Fo 1954) 

Någon gång bryts raden av en mening: 

frispark då (p) på strafflinjen ligger bollen (p) åt höger (p) Knivsta 
kanske tar den (Fo 1952) 

Fraser av den här typen förekommer också isolerade, föregångna 
och/eller efterföljda av meningar. Ett helt batteri avsöndrar sig, som 
kan sättas in för att åskådliggöra olika matchskeenden. Exempel: 

norsk frispark (Fo 1934), tio minuter kvar (Fo 1934), svenskt in
kast (Fo 1935), svensk inspark (Fo 1935), avblåsning (Fo 1935), 
norskt anfall (Fo 1939), en norsk nick (Fo 1952), luftboll (Fo 
1952), avspark då (Fo 1954) 

Ibland bygger Jerring ut dessa MF lite som i 

tyskt anfall från vänster (Fo 1935) 
svenskt anfall från mitten (Fo 1939) 
ett litet norskt anfall från höger (Fo 1939) 
svenskt inkast mellan mittenflagga å hörnflagga (Fo 1939) 
inkast för Österrike tie meter från hörnflaggan (Fo 1948 öst) 
frispark för Ungern (Fo 1943) 
inspark för Sverige (Fo 1943) 
å så en avblåsning för knuff i ryggen (Fo 1948 Jug) 
norsk hands (p) en tjugofem meter från norska målet (Fo 1952) 
luftbollar på svenska sidan (Fo 1952) 

Åtskilliga exempel finns i materialet på MF där spelares namn — 
utgörande subjekt — eller plats i laget används. Kombinationerna är 
mångahanda. Exempel: 

Kjos till Kvammen (p) å så boll över sidlinjen igen (Fo 1934) 
Kobierski till S if fling till Conen (Fo 1935) 
nu Gunnar Nordahl å Rosén (Fo 1948 Jug) 
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Lindh å Brodd å bollen till Erik Nilsson (p) som slår en lyra åt 
höger (Fo 1952) 
Hvidsten å Sandberg alltjämt (p) fortfarande Hvidsten han drar 
bollen inåt [...] (Fo 1952) 
å nu står Bian Rosengren vid främre målstolpen (p) så L indberg å nu 
e hörnan lagd (Fo 1948 öst) 
å Sylve igen (p) å så norska vänsterbacken (Fo 1952) 
Sandberg igen då (Fo 1954) 
[...] och från honom till Axelsson (p) Axelsson (p) en boll som 
nickas utav Lillis Persson (Fo 1934) 
vänster inner till vänsterytter (Fo 1934) 
vänsterytter till vänsterinner (Fo 1943) 
nu jugoslaviska högeryttern (Fo 1948 Jug) 
nu Hvidsten högeryttern på egen sida av plan nu högerinnern (Fo 
1952) 

Från hela denna ordbesparande arsenal av »färdigbyggda uttryck» 
kunde Jerring hämta stoff, när han skulle skildra händelserna på en 
idrottsplats. 

Meningsfragment i andra undersökningar 

MF-frekvensen i andra undersökningar varierar en del. Den håller 
sig mellan 2 och 6% i nyhets- och föredragsspråk, under det att 
intervjuerna hos Pinomaa samt formellt och informellt talspråk 
hos Jörgensen har frekvenserna 11,8%, 7,9% och 11,2% (siffrorna 
ur Eterspråk I, s 9). Mycket höga siffror redovisar Ågren (s 49) för 
ishockeyreferaten: 38,9% (tv) och 30,4% (radio). Dessa senare siff
ror kan ställas mot Jerrings i Fo, där MF-frekvensen under alla tre 
decennierna utgör en 17-18%. 

Åtskilliga MF i etermediespråk tycks vara av den arten att de 
lätt låter sig knytas till olika sändningssituationer. Goda exempel 
lämnas i den typsystematisering av förekommande MF somjörgen-
sen-Svensson gjort (s 29ff). Woivalin (s 28) meddelar att menings
fragmenten »representeras av typiska nyhetsfraser», och i hennes 
beläggsamling (bilaga I, s 73) finns t ex slut på nyheterna, slut för 
idag från FNB [Finska Notisbyrån], å till slut en sportnotis. (Se 
också Svensson 1973, s 43) Ågren lämnar inte några prov på MF 
ur sitt stora material, men en blick i hennes bilagor ger vid handen 
att »färdigbyggda uttryck» också här, liksom i Jerrings Fo, är väl 
företrädda. Där finns MF av typen 
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pucken till Lill-Prosten som drar in i den tjeckiska zonen (Protokoll 
över indata B 111:1) 
Sjöberg i vild karriär upp till mittzonen till Prosten (Protokoll 
över indata B 111:3) 
Lundström å Horesovsky och Abrahamsson (Protokoll över indata 
B 111:3) 
å så nersläpp till vänster om Honken (Protokoll över indata B 111:3) 

Summering 

Bruket av MF är alltså mycket genrebundet. Medan MF i Bb, som 
ju sällan innehåller snabba beskrivningar av ett händelseförlopp, 
spelar en ganska blygsam roll, är de i Vip och särskilt i Fo med sina 
snabba referat av vad som händer inför Jerrings ögon vanliga och 
har en klar och viktig funktion. Det är i allmänhet fråga om fri
stående nominalsatser, vilkas predikat (t ex är, åker, kommer, 
sparkar bollen, spelar) lätt kan suppleras av lyssnaren. 

O f u l l b o r d a d e  m e n i n g a r  ( O f b M )  

Som framgår av tabellerna 15-25 (bil 4, s 184 ff) är OfbM-beläggen 
mycket få i hela materialet. Av de 4 belagda OfbM i Bb uppträder 
1 i brevkommentarerna och 3 i samtalen med barnen under sång-
och musikinslagen. Av de 6 Vlp-beläggen härrör 3 från intervjuer 
och 3 från den löpande rapporteringen. Exempel: 

de va trion från (p) hör du ja uppfattade aldri adressen (Bb 1960) 
nu kommer de va Bölling de va (Vip 1943) 
å så får Hahnemann Hahnemann förekommer lite ofta (p) lite för 
ofta tycker vi (Fo 1948 öst) 

F e l k o n s t r u e r a d e  m e n i n g a r  ( F e l M )  

I fråga om FelM har redan påpekats den klara frekvensskillnaden mel
lan Fo å ena sidan och Bb och Vip å den andra (s 122)* gemen_ 

samt drag är dock värt att framhålla, och det är att av materialets 
totalt 157 FelM har alla utom 2 meningar tomt fundament. Det är 
subjektet som är utelämnat utom i 3 fall. Av de 2 FelM som inte 
utgörs av fall med tomt fundament återfinns 1 i Bb och 1 i Vip. 
Bb-belägget har antecknats i en brevlåda från 1944, i vilken Jerring 
gör en ansats till att fortsätta en fullbordad mening: 
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ja har upptäckt att en av flickorna här (p) hon heter Agda Åkerman 
har en märkvärdi makt över telefonen (p) för att (p) jaa ni hörde 
själva nyss va 

Skälet till att Jerring avbryter efter konjunktionen är att barnen 
omkring honom börjar skratta ungefär när han säger makt över 
telefonen. Han besvarar deras bifall med att disponera om sitt ytt
rande och anknyta till en gemensam upplevelse tidigare i program
met. En anakolut har registrerats i Vip 1944: 

nä han ska väl va vit och blå ska han väl vara 

Felkonstruerade meningar i Fo 

Av störst intresse när det gäller undersökningsmaterialets alla FelM 
är utan tvivel de 140 beläggen i Fo. Felkonstruktionen — om det 
berättigade i termen se nedan — b estår överlag i att fundamentet 
lämnats tomt. I alla fall utom ett är det subjektet som är utelämnat. 
Jerring har en teknik att i sitt refererande rada sådana här verbal
satser utan subjekt. Oftast är det en enskild spelare som är utsatt 
subjekt i en inledande RättM. Exempel: 

han kämpar hårt med Juve å med Kjos (p) har bollen alltjämt med 
sej (p) springer ner till kortlinjen (p) siktar (p) passar markboll in 
mot mål (Fo 1934) 
Tillberg snurrar runt med en ryss går förbi honom å har två ryssar 
efter sej (p) går över mittlinjen e tie meter från mittlinjen går in i 
centrum passar bollen till Jompa Eriksson som hoppar över bollen 
tar den sen igen ger den åt Hamrin (Fo 1954) 

Några gånger utgör spelarna i kollektiv subjekt, som i Fo 1938: 

å finnarna biter sej fast på den svenska planhalvan går fram på 
högern centrar in mot mål 

En kombination av passiv och aktiv konstruktion märks i Fo 1952: 

Löfgren går förbi en norrman (p) anfalles av två tre stycken (p) 
faller reser sej passar över till Sandberg 

En gång sker subjektbyte mitt i en sekvens: 

Rydell försöker gripa in å nappa åt sej bollen lyckas faktiskt också 
lyckas skjuta över den till Knivs ta som e tjuge meter från mål (p) 
skaffar ett skottläge å skjuter långt långt åt höger alltför långt (Fo 
1952) 
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Redskapet, bollen, är subjekt ett tiotal gånger, i konstruktioner som 
kan vara såväl aktiva som passiva. Exempel: 

bollen upp i luften i en lyra (p) dimper ner hos Stellan Nilsson 
(Fo 1943) 
bollen når inte upp till halva plan nickas av en österrikare till Kör
ner (Fo 1948 öst) 

Ett adverbial (t ex där) kan vara utelämnat i F o 1954: 

där nickar en ryss nickar bollen långt in på svenska sidan nickar en 
annan ryss lite snett tillbaka till en landsman 

Vad som slår en när man granskar denna utomordentligt vanliga 
typ av FelM i Fo är hur naturlig och smidig den förefaller i r eferat
stilen. Att kalla dessa radade verbalsatser utan subjekt för felkon-
struerade meningar bjuder synnerligen emot. I varje fall beror de 
inte, som manualen (s 53) hävdar beträffande denna typ, på »slarv 
i talplaneringen eller på svårighet att finna rätt ord». Det rör sig i 
stället om en funktionell hushållning med ord i en talsituation som 
ställer höga krav på snabbhet och precision. (Jfr Dahls resonemang 
om 'the laziness principle', 1976, s 46) Det är egentligen bara av 
kontinuitetshänsyn — för att mitt material skall kunna jämföras 
med tidigare undersökningar — som jag använder den åtminstone 
för mitt material missvisande termen felkonstruerad mening. 

Utan att göra några undersökningar kan den som i m ånga år har 
lyssnat på idrottsreferat i radio konstatera, att detta ordbesparande 
meddelelsesätt efter Jerring har fortsatt att användas av Lennart 
Hyland och sportreportrarna i dag. I och för sig behöver det inte 
förhålla sig så att efterföljarna i detta avseende har imiterat Jerring. 
Själva talsituationen kan inbjuda till hushållning. Tekniken är den
samma: först en sats med subjekt (mestadels namnet på en enskild 
spelare), därefter en rad satser vars predikat syftar på det tidigare 
nämnda subjektet. Typen har uppmärksammats inom Stilistiken. 
Nils Svanberg (1966, s 114) t ex betecknar den som tillhörig »ett 
kort och snabbt arbetande uttryckssätt». Jämte de tidigare anförda 
relativsatserna (s 131 ) och fristående nominalsatserna (s 132 ff) bildar 
de här behandlade radade verbalsatserna utan fundament stommen i 
Sven Jerrings referatstil. 

Ofullbordade och felkonstruerade meningar i andra undersökningar 

Andelen OfbM och FelM är genomgående låg i nyhets- och före
dragsspråk: under 1% där de alls förekommer. Svensson och Woiva-
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lin redovisar över huvudtaget inte några belägg av vare sig OfbM 
eller FelM. Ågren (s 49) noterar andelen meningsbyggnadsfel, något 
som omfattar både OfbM och FelM (manualen, s 57), och uppger 
7,2% (tv) respektive 10,7% (radio). Hos Pinomaa och Jörgensen 
ligger OfbM-frekvensen på omkring 4-6% (Eterspråk I, s 9) och 
FelM-frekvensen på mellan knappt 8 och 13%. (Pinomaa 1971, 
s 44; Jörgensen 1970, s 29) 

En genomläsning av Ågrens ishockeymaterial (bilagorna I-III) 
ger vid handen att verbalsatser med utelämnat fundament är vanliga. 
Jörgensen-Svensson (1977, s 32) har noterat ett par fall i TV 2:s 
Rapport och föreslår som trolig orsak till bruket av utelämnat 
fundament »bildanknytning och försök till större livfullhet i fram
ställningen» [...] 

Feltyperna i annat talspråk än etermediespråk är mera skiftan
de. Pinomaa (1971, s lOff) redovisar t ex belägg på alla de företeel
ser som manualen (s 48) rubricerar som FelM. 

S a m m a n s a t t a  m a k r o s y n t a g m e r  ( S m s M S )  

Antalet sammansatta MS är som tabellerna 15-25 (bil 4, s 184ff) 
visär inte högt. Gemensamt för Bb och Vip är att alla slag av MS 
kan utgöra inskott. I Bb är dock TMS den MS som oftast skjuts 
in, medan RättM är det vanligaste inskottet i Vip. De 4 inskotten i 
Fo utgörs av 3 RättM och 1 MF.Enstaka inskott är det normala 
över hela linjen, men i Bb och Vip ges exempel på flera inskjutna 
MS. De omslutande makrosyntagmerna är i Fo alltid RättM, i Bb 
och Vip RättM eller MF. Jag skall nedan presentera ett tämligen 
fylligt urval av SmsMS i de tre genrerna. Den sammansatta makro-
syntagmens karaktär åskådliggörs genom t ex RättM (TMS), MF 
(TMS) osv, som betyder att en tilltalsmakrosyntagm är inplacerad i 
en rättkonstruerad mening, i ett meningsfragment osv (jfr manua
len, s 36). Det inskjutna är kursiverat. Först exemplifieras inskjutna 
IMS, därefter TMS, MF, RättM och flera inskott. 

RättM(IMS) nu kan du sätta dej på stolen ja å vänta (Bb 1956) 

MF (IMS) de e väl lagom att vi stänger den ungefär då skolorna 
slutar (p) å de e väl när e de förresten (p) tolfte juni 
va (vad) på de flesta håll (Bb 1957 I) 

RättM (TMS) men nu Olle Wiklund så följer de med vissa skyldig
heter (p) då man vinner en seger i Vasaloppet (Vip 
1942) 
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Att i Bb placera in en TMS i en sekvens med tack eller tack ska du 
ha är något som från Bb 1956 hör till de stående inslagen i program
mens början. Jerring låter nämligen från och med det året Bb in
ledas av ett sång- eller musiknummer, varefter följer standardformu
leringen God dag flickor å pojkar och en omedelbar apostrofering 
av den uppträdande. Exempel: 

RättM (TMS) å tack ska du ha Maud Kristensson som sjöng Lasse 
Lasse liten (Bb 1956) 

MF (TMS) å tack Karl-Johan Moback för den här trevliga visan 
(Bb 1969 II) 

Bland inskjutna MF märks 3 »konventionella» (s 130): som sagt, 
eller hur och inte sant. Jag ger ett exempel: 

RättM (MF) men (p) som sagt (p) huvudsaken e (p) att hon får 
dina brev (Bb 1941 I) 

De SmsMS som hittills redovisats kräver mycket lite av planering 
och är lätta att klara, men här finns också fall som ställer stora krav 
på talaren: 

RättM (MF) den ryske målvakten klädd i mörkblått eller svart 
ganska svårt att se i elbelysningen här (p) har slagit 
ut bollen till (p) högeryttern via en innerspelare (Fo 
1954) 

RättM (RättM) men med den stode ja mej slätt (p) om inte min 
gode vän i Finlands rundradio (p) setä Markus (p) 
fabror Markus (p) Markus Rautio heter han (p) lovat 
att hjälpa mej (Bb 1935) 

RättM (RättM) men föret va ju/a påpeka de tidigare (p) förstklassit 
den gången (Vip 1958) 

RättM (RättM)ryska högerbacken ryssarnas dräkt e röd tröja vita 
byxor tar den å har slagit den över till sin högerhalv 
(Fo 1954) 

Exempel på flera inskott omslutna av samma makrosyntagm ges i 
Bb 1934 och Bb 1941 II. I det ena fallet utgörs inskotten av en 
RättM och ett MF : 

n RättM (RättM + MF) Siv som har kommit hit uppsträckt i sin allra 
bästa söndagsgåbortsklänning (p) den e (p) ljusgrön för

resten med (p) små näpna (p) rosa (p) rosetter å 
saker här å var (p) my eke nätt de hela (p) hon e åtta 
år å går i Adolf Fredriks folkskola (Bb 1934) 

Och i det andra står tre RättM i intraposition i en annan RättM: 

139 



RättM (RättM + RättM + RättM) å de e från Berit (p) ja k an inte 
läsa efternamnet riktit (p) ja tycker de står Huven-
berg men ja e inte säker (p) och Gunvor Berg (p) 
som e Berits kamrat (Bb 1941 II) 

I Vip 1942 finns följande: 

RättM (IMS + MF + RättM) den mäter tvåhundra meter ungefär 
(p) ja knappt de (p) säj etthundrasextio (p) den kor
ta vägbiten (p) ifrån klockstapeln å fram till ärepor
ten med devisen (p) i fädrens spår för framtids 
segrar 

Dessa 8 fall är de enda i materialet. Det kan ändå vara värt att kon
statera att Jerring använder och korrekt genomför dessa rätt krävan
de SmsMS. 

Sammasatta makrosyntagmer i andra undersökningar 

I den mån SmsMS tas upp i andra studier av etermediespråk är det 
fråga om enstaka inskott. Frekvensuppgifter kan erhållas för nyhets
språket (Filipsson, s 11; Svensson, s 44) med siffror för SmsMS på 
mellan 1 och 2%, för formellt och informellt talspråk (Jörgensen, 
s 29) med 2,0 respektive 0,9% och intervjuspråk (Pinomaa, s 47) 
med mellan 2 och drygt 3% beroende på socialt index och kön. 
Svensson (s 43) uppger att alla SmsMS i hans material består av 
RättM inskjutna i andra RättM, och Cronberg (s 2f) talar om in
skott av IMS i RättM och av RättM i RättM, det senare »på ett par 
ställen». Uppgifter om inskottens art lämnas för »annat talspråk» av 
Jörgensen (s 23f), varvid inskjutna IMS, TMS och RättM exempli
fieras. 

R ä t t k o n s t r u e r a d e  m e n i n g a r  ( R ä t t M )  

De rättkonstruerade meningarna är ju de vanligaste — he lt enkelt 
det normala — men behandlas ändå här allra sist och kortfattat, 
eftersom deras andel är avhängig av andelen IMS, TMS, MF osv, 
som behandlats rätt ingående i det föregående. Andelen rättkon
struerade meningar håller sig relativt konstant i Fo genom åren, 
strax under 70% av det totala antalet MS. I Bb och Vip är bilden en 
annan. Där minskar andelen RättM från 78 respektive drygt 84% på 
30-talet till 69 respektive 72% på 60-talet. Orsaken härtill är i första 
hand att andelen TMS och IMS för bägge genrerna samtidigt företer 
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en ökning. (Jfr s om frekv. TMS och IMS i Bb och Vip). Ut
märkande för nyhetsspråk och föredragsspråk, som ju bägge kan 
karakteriseras som ett slags uppläsningsspråk, är att de förekom
mande makrosyntagmerna till största delen utgörs av RättM. An
delen ligger över 90%. Ågrens (s 46) siffror för ishockeyreferat i 
tv och radio ligger avsevärt lägre, omkring 50 respektive 60%. En 
andel RättM på 53% uppger Pinomaa (s 45) för intervjuspråket, 
medan Törgensen (s 29) noterar drygt 80% för informellt och drygt 
82% för formellt tal.1 2 

Meningslängd 

I detta avsnitt skall vi studera Jerrings meningslängd i antal ord i 
de tre programgenrerna. Beräkningar av de rättkonstruerade me
ningarnas (RättM) medellängd görs i enlighet med den modell som 
beskrivs i manualen (s 70ff). Först har genomsnittlig medellängd för 
alla program i alla genrer beräknats. Resultatet framgår av tabellerna 
26-28 (bil 5, s 190f). . Av detta material kan inte för någon genre ut
läsas någon tendens att RättM blir kortare eller längre med tiden. 
Jag begränsar därför studiet till att gälla en jämförelse mellan gen
rerna i deras helhet utan hänsyn till tidsdimensionen. Resultatet av 
några beräkningar gjorda för analysen redovisas i tabell 13. 

Tabell 13. Genomsnittlig meningslängd i Bb, Vip och Fo 

Antal RättM Medelvärde Standardavvikelse 
(n) (m) (s) 

Bb 1167 9,7 6,6 
Vip 1175 9,4 5,7 
Fo 892 7,7 4,2 

Den observerade genomsnittliga meningslängden är som synes be
tydligt lägre för Fo än för Bb och Vip. Skillnaden är statistiskt sig
nifikant. Ingen sådan skillnad kan däremot påvisas mellan Bb och 
Vip. Det faktum att två medelvärden är lika behöver emellertid 
inte innebära att de bakomliggande individuella värdena är lika. 
Skillnader kan mycket väl finnas i fördelningarna. 

Fördelningarna för RättM-längden i de tre genrerna kan stude
ras i stolpdiagrammen (bilaga 55 s 192 ). Fördelningarnas huvud
karaktär är densamma (positivt sned), och i alla tre fallen gäller 
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också att RättM med längden 3-10 ord har höga frekvenser. I Fo 
är detta speciellt markerat med 80% av meningarna i det nämnda 
intervallet. Andelen 3-1 O-ordsmeningar är mindre än 70% i både 
Bb och Vip. Man kan också se att andelen långa meningar är mycket 
större i både Bb och Vip. Omkring 7% av meningarna i dessa genrer 
har mer än 20 ord. I Fo är det endast omkring 2,5% av meningarna 
som har mer än 20 ord. Vad som hittills sagts bekräftar den konsta
terade skillnaden i genomsnittlig meningslängd mellan Fo och Bb/ 
Vip. Även materialets spridning (mätt med standardavvikelse) är, 
som framgår av tabellen betydligt mindre i Fo än i de bägge andra 
genrerna. Såväl medelvärdena som den översiktliga beskrivningen av 
fördelningarna pekar på likheter mellan Bb och Vip. Vi skall 
emellertid fördjupa studiet och påvisa en skillnad. Bb visar en ten
dens till större spridning än Vip (vilket också framgår av standardav
vikelserna 6,6 resp 5,7). Frekvenserna för meningar med längd 
under 4 ord och i de flesta fall också för meningar över 13 ord är 
något högre i Bb. För att öka åskådligheten har jag klassindelat 
materialet för de båda genrerna (se figur ). Ett x2-test under noll
hypotesen att genrerna har samma fördelning ger ett signifikant ut
slag.1 3 Innebörden av detta är att vi har fog att påstå att genrerna är 
olika med avseende på meningslängdens fördelning. 

Andel meningar 

—. 

H • 
Bb Vip 

— 4  5 - 9  1 0 - 1 4  
Figur 2. Meningslängd i Bb och Vip 

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 _ ord 
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De genomsnittliga meningslängder (Bb 9,7, Vip 9,4 och Fo 7,7) 
som Jerringmaterialet uppvisar är låga för att vara etermediespråk. I 
de undersökningar som gjorts har meningslängden i regel legat på 
14-16 ord (Jörgensen 1976, s 55). Ur den förhållandevis omfattande 
talspråksforskningen har jag i tabell 14 (nedan) ställt samman 
genomsnittsvärden för olika slag av planerat tal, dvs radioföredrag, 
nyhetsreportage i radio och tv14 samt debatter, och mera oplane
rat tal, som ishockeyreferat i radio och tv, intervjuer och informella 
samtal. Q fr Filipsson 1975, s 14) Pinomaas tre siffror anger genom
snittsvärdena för olika sociala grupper, och de två siffrorna hos 
Loman markerar högsta och lägsta observerade genomsnittsvärde. 
Ågrens uppgifter gäller inte rätt konstruerade meningars medel
längd utan fullbordade meningars, vilket i allmänhet ger något högre 
värden (se Loman 1972, s 64). 

Tabell 14. Genomsnittlig meningslängd i ord i planerat oçh oplanerat 
tal 

J erring — Bb 9,7 

Jerring - Vip 9,4 

Jerring — Fo 7,7 
Radioföredrag 16,6 Cronberg 1971, s 3f 

Nyhetsreportage : 
Längre inslag (Dagens eko ) 
Längre reportage och 
kommentarer (Aktuellt, 
Rapport) 

15,2 
15,6 

Svensson 1973, s 50 
Filipsson 1975, s 13 

Telegramläsning (Rund
radion, Finska Notis
byrån) 

15,9 Woivalin 1976, s 31 

Telegramläsning, kom
mentarer, programledar
roll (Dagens eko, TT, 
Aktuellt, TV-nytt, 
Rapport) 

15,4 Jörgensen-Svensson, 
1977, s 39 

Ishockeyref erat 8.6 (tv) 
7.7 (radio) 

Ågren 1973, s 49 

Debatt 15,1 Jörgensen 1970, s 29 
Samtal 9,6 Jörgensen 1970, s 29 
Intervju (Helsingfors) 12,0 (soc gr 2) 

10,6 (soc gr 1) 
9,4 (soc gr 3) 

Pinomaa 1971, s 66 

Intervju (Borås (B), Tor
nedalen (T)) 

12,7 (soc gr 1 B) 
7,9 (soc gr 3 T) 

Loman 1972, s 72 
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Tabellens siffror kan väl utan vidare tolkas så, att meningslängden 
tycks vara beroende av talets art, av talsituationen. Det torde också 
vara här vi har att söka orsaken till att Jerringmaterialet — så eter
mediespråk det är — änd å bäst låter sig jämföras med värden upp
mätta i samtal och intervjuer. De tre programgenrerna Bb, Vip och 
Fo kan av nödvändighet inte planeras i förväg så i detalj, oftast 
genom utskrivet manuskript, som föredrag och delar av reportage. 
Hur väl Jerring än förberedde sig för ett framträdande tvingades 
han av den aktuella situationen ut i det oplanerade. Till detta kan 
kanske fogas att han, åtminstone i Bb, kan ha bemödat sig om att 
tala i korta meningar för att anpassa sig till unga medverkande och 
lyssnare. Med tidigare anmäld reservation för Ågrens uppgifter (not 
6, s 164) kan det vara intressant att konstatera likheten mellan upp
gifterna rörande ishockeyreferaten 8,6 (tv) och 7,7 (radio) och Fo-
siffrorna hos Jerring (7,7). 

Sammanfattning 

Vi har nu studerat undersökningsmaterialet med hjälp av Lomans 
och Jörgensens manual och lämnat svar på de inledningsvis ställda 
frågorna om makrosyntagmfördelningen i genrerna, om förekoms
ten av ofullbordade och felkonstruerade meningar och om den 
genomsnittliga meningslängden. Vi har också jämfört de framkomna 
uppgifterna med uppgifter från annat etermediespråk och annat, 
mera oplanerat, talspråk. Vi kan göra följande summering: Signifi
kanta skillnader mellan genrerna har kunnat påvisas när det gäller 
makrosyntagmerna. Fo har en högre frekvens av FelM än Bb och 
Vip, och dessa två har en högre frekvens av IMS och TMS än Fo. 
Också i fråga om meningslängd har signifikanta skillnader mellan 
genrerna kunnat säkerställas. Fo har betydligt kortare meningar än 
Bb och Vip. Och Bb och Vip är sinsemellan olika om man ser till 
hur meningar av olika längd fördelar sig i materialet. Även i ett 
tidsperspektiv har statistiskt signifikanta skillnader beträffande 
makrosyntagmerna kunnat påvisas. Såväl Bb som Vip får nämligen 
med tiden ökad frekvens av IMS och TMS, något som kanske an
tyder att Jerring med åren här blir informellare och vardagligare. 

Fördelningen av olika makrosyntagmer skiljer sig en del från 
annat etermediespråk. Andelen RättM är t ex mindre, andelen IMS, 
TMS och MF däremot större. Den höga frekvensen av FelM i Fo 
kan ställas mot den nästan totala avsaknaden av FelM i annat eter
mediespråk. Vi skall emellertid då komma ihåg att FelM är en miss
visande term för den funktionella hushållning med ord som är ett 
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utmärkande drag för referatstilen i Fo (se sl36f). I fråga om RättM, 
IMS och MF visar Jerringmaterialet större likheter med mera opla
nerat, informellt talspråk. Den genomsnittliga meningslängden i 
de tre genrerna avviker starkt från värdena i annat etermediespråk. 
Även här får man gå till »annat talspråk» för att finna adekvat jäm
förelsematerial. 

Hö 



9 SLUTORD 

Huvudsyftet med detta arbete har varit att studera Sven Jerrings 
radiospråk från början av 1930-talet till framemot 1970 i tre olika 
programgenrer och därvid undersöka om hans språk förändrats un
der tidsperioden och om genrerna företer skillnader. 

I ett par inledande kapitel har jag sökt teckna det »språkliga 
klimatet» inom radion under de första decennierna. Jerring såsom 
säkert den betydelsefullaste medarbetaren ägnas därvid ett särskilt 
kapitel. Det förekom diskussioner om språkfrågor — knappast 
dock i organiserad form — och en viss kontroll av de egna medar
betarnas språk samt anvisningar till utifrån kommande föredrags
hållare. Visserligen var manuskript regel i alla typer av program, 
men man betonade samtidigt, särskilt för föredragshållarna, att 
manuskriptet måste utarbetas med tanke på det muntliga framfö
randet. Man strävade efter ett naturligt men samtidigt korrekt och 
formellt oantastligt språk. 

Med sin utomordentligt väl utvecklade formella säkerhet, fram
vuxen ur en intensiv träning och ett intresse för språkfrågor, som 
dock var mer praktiskt än teoretiskt, anslöt sig Jerring säkert villigt 
till det mönster eller den norm som rådde inom radion — frågan är 
väl om han inte i stor utsträckning var det mönstret och den 
normen. I de programgenrer som jag har undersökt — Ba rnens 
brevlåda (Bb), Vasaloppet (Vip) och Fotbollsreferat (Fo) — h ar 
han, med endast få undantag, talat utan manuskript. Det är alltså 
fråga om ett radiotalspråk. I ett antal, som jag hoppas, 
strategiskt valda specialstudier har jag försökt att karakterisera 
detta radio talspråk. Men under de decennier det här är fråga om — 
början av 30-talet till framemot 70-talet — förändrades vårt skrift
språk snabbt, en förändring som gjorde sig gällande inom den typ 

av vårdat talspråk som från början hörde hemma i radion. Mitt syf
te med de nämnda specialstudierna har också — och framför allt — 
varit att se om Jerrings radio språk går från ett skrift språkligare, 
formellare och mera normbundet till ett informellare och vardag
ligare och om det härvidlag finns skillnader mellan de tre genrerna. 

Ett jämförande studium av de tre genrerna utan avseende på 
tid visar signifikanta skillnader beträffande makrosyntagmerna 
(kap 8). Fo skiljer sig där från Bb och Vip genom den rikliga före
komsten av felkonstruerade meningar (FelM), och Bb och Vip har 
en avsevärt högre frekvens av interjektionsmakrosyntagmer (IMS) 
och tilltalsmakrosyntagmer (TMS) än Fo. Vad beträffar menings
längd har Fo kortare meningar än B b och Vip, vilka bägge sinse
mellan skiljer sig åt med avseende på hur meningar av olika längd 
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fördelar sig i materialet. I kapitel 7 (Utelämnande av hjälpverbet 
ha i bisats) har inga signifikanta skillnader mellan genrerna kunnat 
säkerställas. Några statistiska test har inte utförts i de övriga kapit
len, men vi har kunnat konstatera att varianterna dem - d om har 
ett tämligen likartat fördelningsmönster i genrerna (kap 5). En 
skillnad föreligger i själva frekvensen av s-/es-former (inte i fråga 
om fördelningen varianterna emellan) på så vis, att Fo uppvisar be
tydligt fler sådana former än de båda övriga genrerna (kap 6). 

Av resultaten att döma förefaller således genre ha sin betydelse 
främst i fråga om olika makro syn tagmers fördelning i materialet 
och i fråga om meningarnas längd. De olikheter mellan genrerna 
som därvid noterats, kan nog återföras till de olika talsituationer 
som de tre genrerna representerar (se vidare nedan). Möjligen är 
det något förvånande att den genomsnittliga meningslängden inte 
är lägre för Vip än för Bb. Förvånande är kanske också att inga 
skillnader kunnat påvisas i hjälpverbsavsnittet. Man hade måhända 
väntat sig en högre frekvens av hjälpverbsbisatser i Fo, som står 
Jerrings spontana talspråk närmast. 

En granskning av de olika språkdragens utveckling i ett tids
perspektiv visar att signifikanta skillnader delvis säkerställts i både 
kapitel 7 (om hjälpverb i bisats) och kapitel 8 (om makrosyntag-
mer och meningslängd). I hjälpverbskapitlet är det Bb och Vip som 
med tiden får en ökad frekvens av bisatser med hjälpverb, och i 
makrosyntagmkapitlet är det samma genrer som får en ökad 
frekvens av IMS och TMS. Vi har också kunnat konstatera att for
men dem med 40-talet försvinner ur materialet (kap 5), liksom att 
formen honåm inte uppträder efter 1945 (kap 4). I kapitel 6 (om 
verbens ^s-former) kan man möjligen utläsa en tendens till färre 
es-former med tiden. Beträffande meningslängden har vi inte kun
nat iaktta någon skillnad i tiden. 

Är det möjligt att dra några slutsatser av de förändringar i ti
den som vi har iakttagit? Kan dessa förändringar kopplas till en 
språklig utvecklingslinje hos Jerring från skrift språkligare, formel
lare och mera normbunden till informellare och vardagligare? 

Att Jerring slutar att använda honåm ligger inte på denna linje. 
Här överger han i stället en för honom naturlig men i hans sändar-
roll närmast lågspråklig form för en mera korrekt och accepterad. 
Men att han successivt övergår från objektsformen dem till dom är 
ett gott belägg för en sådan utveckling, så också den tendens till 
ett minskat bruk av es-former som man eventuellt kan sluta sig till 
av materialet. En aning vanskligare blir det om vi går till hjälpverb 
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och makro syn tagmer. 
Den ökade hjälpverbsfrekvensen i Bb och Vip kunde tas till in

täkt för att Jerrings radiospråk på den punkten med åren blir in
formellare, men här måste man beakta de särskilda förhållandena i 
Fo, vars material inte spänner över hela undersökningsperioden. 
Visserligen ökar hjälpverbsfrekvensen även där från 30-talet till 40-
talet, men sedan visar sig en nedgång under 50-talet. Som ett för
sök till förklaring av denna olikhet genrerna emellan, har jag fram
kastat tanken att Jerring i detta fall kanske medvetet strävade efter 
ett informellare språk men inte helt klarade detta i Fo, där han in
te hade samma möjlighet att reflektera över språkformen. Men 
skillnaden mellan genrerna återspeglar kanske också de skilda tal
situationerna. I Bb och Vip uppträdde Jerring tillsammans med 
andra, i Fo var han ensam. I takt med att umgängesformerna i sam
hället blev naturligare, blev tonen ledigare (s 29), något som ger 
större utslag i genrer där Jerring hade medverkande omkring sig 
(se ss 115, 124). 

Också i fråga om makrosyntagmer är det Bb och Vip som ställs 
mot Fo. Den ökade frekvensen av IMS och TMS i Bb och Vip som 
kanhända antyder en utveckling mot informellare tal (se s 123) 
motsvaras av oförändrad makro sy ntagmfördelning i Fo. Även i 
detta fall är det möjligt att förklara skillnaden mellan genrerna 
med hänvisning till de skilda talsituationerna. Jag har tidigare (s 124 
framhållit hur t ex intervjusituationerna i Vip förändrades i och 
med att Jerring började tilltala Vasaloppsåkarna med förnamn. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Sven Jerrings radiospråk i 
vissa avseenden har förändrats under de decennier som undersök
ningen omfattar, och att dessa förändringar har gått i riktning mot 
ett informellare och vardagligare språk. Det kan vara värt att i 
denna summering uppmärksamma, att en omsorgsfull, professio
nell talare på detta vis har följt den allmänna språkutvecklingen 
och ändrat en del drag i sitt språk. Möjligen har Jerrings övergång 
till ett mindre normbundet språk gått långsammare än den allmän
na förändringen inom radion. Men för att kunna säga någonting sä
kert härom, måste man göra flera longitudinella undersökningar av 
språket i radio under den språkligt händelserika tiden från 30-tal 
till 70-tal. 
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SUMMARY: STUDIES IN SVEN JERRING'S BROADCASTING 
LANGUAGE IN THE LIGHT OF THE SWEDISH BROAD
CASTING SERVICES GENERAL VIEW CONCERNING 
LANGUAGE DURING THE FIRST DECADES 

When Sven Jerring passed away in April 1979, he had been 
broadcasting on Swedish radio for more than 55 years. For mil
lions of Swedish listeners, he personified radio. There is scarcely 
any other cultural area in Sweden which has been so marked by 
one individual. He was the first true radio announcer; the first 
radio reporter. Over a period of decades, almost all public events 
of any importance were presented to the Swedish general public 
by Sven Jerring. 

It is therefore not unreasonable to claim that Sven Jerring's 
manner of speaking on the radio came to mean much as a pattern 
for both listeners and for broadcasting colleagues. 

The primary aim of this study has been to study Sven Jer
ring's broadcasting language over a period of about forty years — 
from the early 1930's until the late 1960's — in three different 
types of programme, and in this way to study whether his 
language changed during the period in question, and if there were 
any inter-type differences. I have posed the question whether 
Jerring's broadcasting language develops from a more literary or 
formal style to one of a more informal or colloquial nature. 

The study of Jerring's language has been undertaken against 
a background of his own attitude to language, as evident from 
statements in books, newspaper articles, etc. (Ch. 3). His broad
casting language is also placed in relation to the general view of 
language in broadcasting circles, a matter to which a large intro
ductory chapter is devoted. (Ch. 2). 

In selecting material for this study, it has been the aim to 
find types of programme that have formed aspects of Jerring's 
repertoire over a long period and which sire mutually dissimilar 
with regard to Jerring's ability to prepare notes or a script in ad
vance. I have therefore chosen Barnens brevlåda (Bb), the Vasa 
Race commentaries (Vip), and Football commentaries (Fo). Bar
nens brevlåda (Children's Letterbox) is a programme in which 
Jerring reads from children's letters and in which he introduces 
children who sing songs, etc. The Vasa Race is a well-known an
nual long-distance cross-country skiing race. 

Of the three programme types, the football commentaries 
give us the most natural picture of Jerring's spontaneous language. 
In Bb, the opportunities for careful consideration eure great. Vip 
constitutes something in between Fo and Bb. The recorded ma
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terial comprises approximately 22 hours in all. The number of 
words spoken by Jerring is about 103,000. 

In order to obtain a general idea of the view of language cur
rent in broadcasting circles during the early decades, I have con
ducted a questionnaire survey of about 90 broadcasters who were 
active at some time during the period. A systematic treatment of 
this material has taken place with regard to the use of scripts and 
in the matter of language advice and discussion of questions of 
language. Other information which has been deemed pertinent has 
been inserted in the study at appropriate points. 

In Chapter 2, I have tried to give a picture of the Swedish 
Broadcasting Service's views concerning language during the early 
decades. I have found that the language used by the early broad
casters was correct and formally unassailable. The announcer's 
speech was considered to be of particular importance. Special an
nouncement tests (so-called 'hallåprov') ensured that new candi
dates for the job conformed to the language ideal which had been 
taught by the pioneer producers. The use of a script was the rule 
in all types of programme, even reportage, discussions and debates. 

Several broadcasters seem to have been interested in language 
matters, but discussions were generally of an informal nature. 
Newly - recruited broadcasters seem not to have received any 
language guidance, although those persons who were called in to 
give lectures were during the early years provided with written in
structions to which they were required to adhere. 

I have also set out in Chapter 2 to illustrate the official view 
with regard to dialects and regional variants. Two schools of 
thought seem to have coexisted: the one regarding radio as a 
means of reinforcing Standard Swedish; the other allowing a 
greater latitude to dialects. Finally, I have touched on the differ
ent broadcasting roles delineated by researchers in the field of the 
mass media, and drawn attention to the difficulty of assigning Jer
ring a distinct rôle. 

In Chapter 3,1 have discussed Jerring's work in preparing for a 
broadcast, and also his script procedure. I have also treated his 
view of language and of the correctness of language. I have drawn 
attention to the fact that Jerring was praised by his colleagues for 
the care with which he prepared a broadcast, a procedure that 
often included memorizing possible situations in a sports pro
gramme and the careful checking of foreign names. His familiarity 
with language was often noted and ascribed to the fact that he had 
written much ever since his youth. 

Concerning his script procedure, the majority of his colleagues 
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stated that he used key-words and scattered notes together with 
such background material as might be available in the form of pro
gramme leaflets, lists of participants or competitors, etc. His abili
ties to improvise and to fill in pauses without losing track was em
phasized. Jerring's own statements concerning script procedure 
agree in general with those of his colleagues, but he has described 
in detail his work with key-words and underlinings in Bb, and also 
claims to have employed lists of synonyms in sports commentaries. 

It has proved to be impossible to ascertain in the programmes 
in this study whether Jerring has in each case used a script, key
words, or whether he has spoken extemporaneously. A judgement 
has had to be made in light of information received from Jerring 
himself and from his colleagues. On the whole, I have deemed it 
reasonable to assume that the material under study generally con
sists of well-prepared 'extemporaneous' speech. 

Moving on to treat Jerring's attitude towards language and 
types of language, it became clear that he declared his aversion to 
vulgar language, to errors of language, and to sloppy language, 
while his comments on dialects and regional language variants were 
few. It is not possible to claim that Jerring had a theoretically-
based consistent view concerning the correctness of language. One 
'regional' quality in his own language is also treated: his use of an 
acute accent in certain bisyllabic words, which, in Standard 
Swedish, would normally carry a grave accent — fyll da 'filled' and 
nojda 'satisfied'. 

Finally, I have devoted a section to Jerring in the rôle of Efra-
im Alexander, a comic character whom Jerring played foragreat 
number of years. I have established that Jerring allowed Efraim 
Alexander to speak in the broad dialect of Östergötland, a dialect 
familiar to Jerring from his childhood; in thisrôle, I believe, Jerring 
found an opportunity, albeit temporary, to relax the demand for 
language perfection. 

In Chapter 4, I have taken up Jerring's use of two pronuncia
tion variants of the pronoun honom 'him': hånnåm (pronounced 
'honomV with two short vowels) and honåm (pronounced 'humorn' 
with one long and one short vowel). Both variants appear in the 
study material up to and including 1944. Thereafter, the latter 
variant disappears. This pronunciation 'humom' is found in the dia
lects of Östergötland, which would suggest that Jerring had used 
the pronunciation from his childhood. He himself testified to the 
fact that the pronunciation of the pronoun in this way was the na
tural one for him. Jerring's pronunciation 'humom ' was discussed 
and commented on by his colleaguages, none of whom however, 
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could record that Jerring was ever asked to cease using the variant. 
That Jerring nevertheless did so may have depended on his dis
covering that he, among his colleagues, was more or less unique in 
this pronunciation. Thus we can see how Jerring adjusted to the 
norms of Standard Swedish. 

In Chapter 5, I have treated the much-discussed variants de, di 
(pronounced9dee'), dom 'they' and dem, dom 'them\ In the con
tinuing discussions concerning language in the broadcasting media, 
it is this question that has continually been raised: should the writ
ten pronoun de be allowed to be pronounced dom? 

In an introductory section, I have treated the criticism that 
was directed to radio from several sources about the fact that dom 
recurred so frequently in programmes. I have also summarized the 
internal debate on the subject that was especially acute during the 
1940's. The Swedish Broadcasting Service had at that time asked 
the Advisory Council for Swedish Terminology and Usage to make 
a statement concerning the pronunciation of the written form de. 
The Council had replied that di ('dee') should have precedence 
over dom. Many broadcasters could not accept that the Council 
should in this way favour one variant over another. The Swedish 
Broadcasting Service ignored the Council's recommendation, and 
provided its guest speakers, for example, with instructions that 
allowed both di and dom. 

Chapter 5 continues with a study of Jerring's genuine use of 
language, his attitude towards dom and his use of de, di, dom, as 
pronunciations of the written de on the air. His natural pronuncia
tion had since childhood been di. He was critical of the 
pronunciation do m, a fact that is apparent from a number of state
ments on the subject. 

The study of Jerring's own usage has shown that he did not, in 
principle, give in to the ever-growing general trend towards dom 
for the written de. It is nevertheless interesting to note that he did, 
despite strong opinions on the subject, in fact use dom on isolated 
occasions throughout the period under study. 

As regards the object form, during the 1930's, Jerring used 
both dem and dom. During the 1950's and 1960's, he went over 
to the exclusive use of dom. This is a good example of how Jerring 
gradually moved from a literary-influenced use of language to that 
of a more colloquial nature. 

In Chapter 6, I discuss the use of the -es form of the verb. The 
ending -es is traditionally seen as constituting a form specific to 
written Swedish, while in spoken Swedish , the -s ending is used. 
I have first drawn attention to the transfer from -es to -s forms 
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that could be seen in written Swedish during the 1940's and 
1950's. 

In order to examine Jerring's use of -s and -es endings, I have 
been forced to sift out verbs in which the -es form is now very 
rare. The study should naturally be primarily concerned with cases 
in which a real choice between -s and -es existed. For this reason, 
deponent and reciprocal verb forms have not been included. In 
certain verbs, however, the -s ending may indicate both a reci
procal and a passive function. Such a case is tränga(s), which ap
pears repeatedly in Fo. In this case, I have treated the functions 
separately: trängs (Rosén [...] trängs med en österrikare 'Rosén 
jostles with an Austrian') comes under the heading deponential; 
while trängs (han trängs utav Conen 'he is boxed in/crowded by 
Conen') comes under the heading passive. After such a separation 
of functions in Bb and Vip, there remains little in the way of verbs 
that can demonstrate Jerring's choice between -5 and -es. In Fo, 
however, there are many examples of the type of verb required. 
This particular situation with regard to Fo undoubtedly has to do 
with the special nature of a direct commentary of events on a 
football field. At this point, it is useful to apply a topic-comment 
analysis from textual linguistics. The choice of active or passive 
voice may be seen to depend on the nature of the starting point of 
the sentence, its topic. The use of the passive voice enables the re
tention of a topic that has already been introduced. This would 
naturally be of help in commentaries of rapidly-changing activities 
on the field. 

Jerring uses -es to a surprisingly great extent, instead of the 
more colloquial -5 form, even in rapid commentary style. This 
gives a good indication of the extent to which the literary language 
norms of the day influenced Jerring. It is possible to discern a ten
dency in Jerring to successively abandon the -es ending for the -s. 

Chapter 7 deals with the omission of the auxiliary verb ha in 
subordinate clauses. Swedish, unlike other Nordic languages, 
allows of this omission. The participle constitutes, in such cases, 
the predicate. In a comprehensive introductory section, I have 
discussed the available research concerning the origins, age, and 
use in colloquial Swedish of this construction. 

This construction, which is believed to stem from the German 
practice, is thought never to have been accepted as colloquial 
usage. During recent decades, however, there seems to have 
occurred an increase in the frequency of subordinate clauses with
out the auxiliary verb in speech, a fact that is regarded as an 
example of the influence of the written language. 
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A study of the material revealed that this construction without 
auxiliary verb is typical for Jerring's speech. The construction ap
pears repeatedly in each of the types of programme studied. In 
order to approach the nature of Jerring's spontaneous speech 
habits as closely as possible, I have especially studied those parts 
of the football commentaries in which the ball is in play and in 
which Jerring is following events on the field (and thus cannot re
sort to notes, etc). The results do not differ from the findings as a 
whole. It has not been possible to demonstrate any clear differen
ces between the three types of programmes studied. On the other 
hand, I have been able to observe a gradual increase in the subordi
nate clause with auxiliary verb in Bb and Vip. This may possibly 
be seen as evidence that Jerring's broadcasting language became 
more informal over the years. 

Chapter 8 deals with macro-syn tagms (MS) and sentence 
length. I have sought to answer the following questions: How are 
the macro-syntagms distributed among the three types of program
me? To what extent do incorrectly constructed sentences (FelM) 
occur? What sentence lengths did Jerring employ? 

In an introductory discussion of methods, I take up a number 
of problems in connection with segmentation according to the 
principles drawn up in Loman-Jörgensen's Manual för analys och 
beskrivning av makro sy ntagmer (1971). First of all, the question 
of where to draw certain boundaries raises itself. Should a certain 
sequence be analysed as one macro-syntagm, or as one sentence 
and one sentence-fragment? Often, it is a question of clauses with 
appositional phrases following; that is, sequences that syntactical
ly/pro sodically may be more or less independent, but which se-
mantically belong together. The material under study yields many 
cases where I have been forced to solve considerations of this kind. 

A synchronic comparison of the three programme types shows 
significant differences with regard to macro-syntagms. Fo differs 
greatly from Bb and Vip in the high frequency of incorrectly con
structed sentences (FelM), while Bb and Vip have a far higher 
frequency of interjection macro-syntagms (IMS) and vocative 
macro-syntagms (TMS) than Fo. While it is not possible to estab
lish statistically reliable evidence of an increase in the case of Fo, 
it is possible to do so with regard to both Bb and Vip. In the latter 
two cases, it is the frequency of IMS and TMS that undergoes a 
significant increase with the passing of time. 

The most interesting examples of FelM are, without doubt, 
contained in Fo. The incorrect constructions consist primarily of 
cases in which no foundation is present. Jerring had a technique in 
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his commentating which consisted of lining up verb phrases, i.e. 
inus a subject. In most cases, the reference is to one individual 

player who is identified in an introductory correct sentence 
(RättM). Example: Löfgren går förbi en norrman (p) anfalles av 
två tre stycken (p) faller reser sej passar över till Sandberg (Fo 
1952) 'Löfgren slips past a Norwegian (p) is attacked by two or 
three opponents (p) falls rises passes to Sandberg' (Fo 1952). It 
is striking when encountering this extremely common type of 
FelM in Fo that the construction falls naturally in with the style 
of commentary. It goes against the grain to label these subject-less 
verb phrases as incorrectly constructed sentences. In any case, 
these constructions are by no means the result of, as the Manual 
states (p 53), »carelessness in speech-planning or difficulty in find
ing the correct word». It is rather a case of a functional economy 
with words in a situation that requires great speed and precision. 
This commentary technique has continued to be employed by 
sports commentators who succeeded Jerring. 

The fact that the frequency of cases of IMS and TMS in Bb 
and Vip increases in time may indicate that Jerring moves from a 
more formal style to a more informal. Modern research into collo
quial speech has demonstrated that the IMS-frequency is particu
larly high in informal speech. With regard to the increase in the 
frequency of TMS, it is undoubtedly an important factor that Jer
ring began at the beginning of the 1950's to refer to competitors 
in the Vasa Race by their Christian names. At this time also, inter
viewing techniques became more informal, the manner of speech 
more personal, the availability of the interviewee more natural. 

As regards length of sentences, these are significantly shorter 
in Fo than in Bb and Vip. There is no demonstrable difference as 
regards overall sentence length between Bb and Vip, but the two 
types nevertheless differ in the way in which sentences of different 
lengths are distributed in the material. No diachronic differences 
have been able to be observed in any of the three programme 
types. 

A summary of my results is provided in Chapter 9. Has it been 
possible to draw any conclusions concerning the changes t hat have 
been observed to have taken place in time? Is it possible to couple 
these changes to a line of language development in Jerring from a 
more formal, literary style to that of a more everyday nature? It 
has proved to be difficult to give complete and unambiguous an
swers to these questions; there are certain contradictory tenden
cies in the study material. 

The fact that Jerring abandoned the pronunciation hw.nom 
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does not fit in with our hypothetical line of language develop
ment. Instead, he has abandoned a trait that was natural for him, 
albeit one that practically constituted a lower linguistic style, 
adopting in preference the more correct and accepted form. How
ever, that he successively moved from pronunciation of the pro
noun object dem to dom fits in with our development line; so too 
with the tendency to limit the use of -es verb forms, which we can 
also observe in the material. It is more difficult to draw conclu
sions from evidence concerning auxiliary verbs and concerning 
macro-syntagms. The increased frequency of auxiliary verbs in Bb 
and Vip could be taken as an indication that Jerring's language be
came more informal in time, but we must remember that no such 
increase may be observed in Fo. In an attempt to explain this dif
ference between the types of programme, I have put forward the 
theory that, in this case, Jerring may have sought to make his 
language more informal, but could not manage to do so in Fo 
where, as we have seen, he did not have the same possibility to re
flect over style as in the other two cases. In the field of macro-
syntagms too, it is B b and Vip that stand in opposition to FoThe 
increased frequency of IMS and TMS in B b and Vip, which may 
indicate a development towards more informal speech, may be 
compared with a static MS-distribution in Fo. It is also of note 
that, in Bb and Vip, Jerring broadcast together with others. As 
forms of address became less formal and Jerring began to refer to 
the Vasa Racers by their Christian names, the whole style became 
less formal, a fact that we can probably observe in the increased 
frequency of IMS and TMS. In Fo, on the other hand, Jerring was 
alone for the entire period of play, which accounts for the fact 
that it is not so easy to observe such traces of a more informal in
teraction with colleagues. 
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NOTER 
1. Inledning 

1. En presentation av arkivet ges av 
Karin Beskow Tainsh i Radioarkivet. 
Ny omarbetad upplaga 1978. Sveri
ges Radio. [Stencil] 
2. Här bör påpekas att jag inte har 
haft fri tillgång till protokoll och 
andra arkivalier från den aktuella pe
rioden utan mestadels fått lita till 
muntliga uppgifter. (Jfr Hallingberg 
1967, s 278 f, not 164.) 
3. Jerrings bidrag, Armbandet, åter
ges i sin helhet i Jerring 1928, s 9ff. 
4. Om detta se von Platen 1978, s 
lllf; jfr också Jerring 1970, s 61. 
5. Häftet gavs 1976 ut i nytryck av 
förlaget Östgöta-Böcker. Lars Berg-
quist, som i skönlitterär form be
handlat Per Brahes undergång och 
bärgning (1980), upptar Jerrings 
skrift bland sina källor och citerar ur 
den på ett par ställen. 
6. I ett program från Falun (Pl 
7 april 1979), som kom att bli 
Jerrings sista framträdande i radio, 
samtalade Jerring och Lars Ramsten 
bl a om Jerrings läsande och skrivan
de före radiodebuten. Ramsten hade 
läst reportaget om Per Brahe och 
uttryckte i p rogrammet sin uppskatt
ning av språket i detta. På Ramstens 
fråga om vad Jerring läste vid den 
aktuella tiden, framhöll Jerring Hei-
denstam, i synnerhet dennes bok 
Karolinerna. Heidenstam hade ett bra 
språk, ansåg Jerring i programmet. 
Han skrev fint, målande, beskrivande. 

Kapitel 2 

1. En tidning ville avskaffa titeln 
hallåman och vädjade i det ärendet 
till sin läsekrets om förslag. »Det b lev 
fina nyskapelser», uppger Jerring 
(1959, s 24), »radionist, proklamatör, 
mikro log, eterguide och annat smak
fullt». Inget förslag förmådde emel
lertid tränga igenom. I Norge gjordes 
liknande försök att avskaffa »hallo-
mann».(Se Dahl 1975, s 387, not 16.) 
2. Att också andra nystartade ra
diobolag i Europa betonade hallå-

mannens betydelse framgår av Dahls 
och Briggs arbeten om NRK respek
tive BBC. För norskt vidkommande 
ansågs »kringkastingens kulturelle ni
vå» till väsentlig del sammanhänga 
med hallåmannens verksamhet (Dahl 
1975, s 78), och i S torbritannien var 
det på honom det ankom att vidare
befordra »the BBC itself, its policy 
and ideals, as a great public service 
institution for entertainment, educa
tion and inspiration». (Se Briggs 
1961, s 292.) 
3. Utförligt referat bevarat i stencil 
i Sveriges Radios Dokumentarkiv CK 
F VIIb:2. 
4. Radiotjänsts första kvinnliga hal
låman hette Margareta de Geer. Hon 
anställdes 1929. (Se Tjugofem år 
med Sveriges radio 1949, s 60.) 
5. Uppgifter om hallåprov av senare 
datum lämnas i Franzén 1966, s 5f. 
6. Hur jury anteckningar na kunde 
ta sig ut ger följande citat ur ett beva
rat »PM fö r hallåprov» från slutet av 
50-talet besked om. På detta har en 
jurymedlem antecknat bl a följande: 
1. Dam : mörk röst. Hur är det med 
övertonerna? Oengagerad uppläsning. 
Trött. 5. Herre: Rösten ganska bra, 
men uttalet dialektalt (Västman
land?). Uppläsningen något tung. 
7. Dam : Klar diktion. Men s-en väl 
genomträngande. Uppläsningen bra 
— riktiga pauseringar — riktiga beto
ningar. Man lyssnar på henne — en 
väsentlig sak. Hittills den bästa: men 
s-en? Vad göra? (Sveriges Radios Do
kumentarkiv CPR F IX :1.) 
7. Av radions och tevens medarbe
tare är det endast hallåpersonalen 
och nyhetsuppläsarna som före an
ställning genomgår ett prov. Det är e-
mellertid inte ovanligt att anställda 
vid olika redaktioner anmäler sig till 
hallåprov. Detta tycks nämligen allt
jämt ha ett skimmer av allmänt röst
prov, av »körkort för radio» över sig. 
Att genomgå hallåprov och klara det 
blir på något sätt en bekräftelse på 
att man har en »riktig radioröst». 
Per-Martin Hamberg anställdes vid 
Radiotjänst 1945 och erinrar sig no
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visens osäkerhet i en — lätt raljerande — 
passus i en artikel i Röster i r adio/TV: 
»Vi hade ju inte ens passerat det heliga 
hallåprovet. Kunde vi läsa en eft er lys
ning på franska? Kunde man inte rent av 
misstänka att vi uttalade Grieg som 
Griig och inte som Grigg vilket var hans 
namn på radiospråket» (1965, nr 21, s 
14). 
8. Mellanstick kallas de oftast i e fter
hand studioinspelade kommentarer med 
vilka en reporter binder samman de in
tervjuer och samtal som tagits upp un
der t ex en reportageresa. 
9. Gunnar Hallingberg har utförligt be
skrivit förhållandet radioteater — radio
reportage i sin avhandling Radiodramat. 
Svensk hörspelsdiktning — bakgrund, 
utveckling och formvärld (1967, s 7If, 
143f, 162ff). 
10. Om dåtida reportageproblem har 
Forsen i boken Idyll och Aktuellt givit 
en målande beskrivning från Västkusten 
(1966, s 25ff; se även Arvidsson 1949, 
s 147 ). 
11. Ur Då skulle man ha det uppskrivet, 
ett radioprogram av Olof Forsen och 
Erik Goland Pl 8 jan 1965. Radioarki
vet. Sveriges Riksradio 65/RK/1167. 
12. Inte bara ordet repetera för tanken 
till teaterns värld. Carl Anders Dymling 
använde vid ett tillfälle studera in en ra
diodiskussion (1935, s 7). 
13. I en ledare i Röster i r adio (1935, 
nr 46) belyser dåvarande föredragsche
fen Yngve Hugo frågan Radion och poli
tiken »ur p rogramledningens synpunkt». 
14. Om sitt möte »på s tudion» med en 
av dessa, scoutchefen Ebbe Lieberath, 
har Bo Willners berättat (Jerring-Will-
ners 1954, s 118ff). 
15. Här kan nämnas att Radiotjänst/ 
Sveriges Radio har varit representerat i 
Svenska språknämnden (tidigare Nämn
den för Svensk språkvård) med en leda
mot alltsedan nämnden inrättades 1944. 
16. Sedan personaltidningen Antennen 
började utkomma i slutet av 50-talet har 
då och då språkfrågor tagits upp i dess 
spalter. (Se ex på s 5 8 .) 
17. Bilaga 1 till Chefskollegieprotokoll 
19.10.1948. Sveriges Radios Dokument
arkiv CK Ailla :1. 
18. Att det varit svårt för företaget att 
förverkliga planer och önskemål finns 

det fler exempel på. Vid en diskussion 
1935 i Radiotjänsts regi om språket och 
radion framfördes från flera håll att Ra
diotjänst skulle gå i spetsen för framstäl
landet av »en bok i uttal». Därav blev 
intet, trots att föredragschefen Yngve 
Hugo stödde tanken under diskussionen. 
Jämför också uppgiften på s 3 7 om att 
Radiotjänst fortlöpande tänkte omarbe
ta broschyren Att tala i radio. 

Märk emellertid att Radiotjänst 
1945 vände sig till Nämnden för svensk 
språkvård, för att »få de l av de resultat 
nämnden kommit till i fråga om uttalet 
av enskilda ord i svenska språket» (Berg
man 1954, s 17), och att denna hänvän
delse resulterade i att nämnden gav ut 
sin Uttalsordlista. (Jfr förordet till ut
talsordlistan, 3 uppl 1965.) 
19. I uppsatsen Språkvården och mass
medierna (1970, s 136ff) nämner också 
Bertil Moide den omväxlande grad av in
tensitet som Sveriges Radio ägnat språk
frågor och redogör för ett försök att å-
stadkomma fastare förbindelser mellan 
språkvården och etermedierna under 
1960-talet. Som ett sådant försök — 
kanske med möjligheter att utvecklas till 
något mera permanent — kan man väl 
även se den språkgrupp som bildades in
om Sveriges Radio våren 1976 och som 
1977 publicerade två stencil erade rap
porter: Språket i etermedierna. Allmän 
inledning och Språket i etermedierna. 
Uttalsfrågor. Sedan detta skrevs har 
språkgruppens arbete resulterat i att 
Riksradion har anställt en språkvårdare 
på heltid (fr o m 1 sept 1981). 
20. Resultatet av lyssnarundersökning-
en återges i Radiotjänst. En bok om pro
grammet och lyssnarna (1929), s 313ff. 
21. Mera detaljerade anvisningar gavs 
för norskt vidkommande i den Retled-
ning for Foredragsholdere som Bergen 
Kringkastingselskap avlevererade 1930 
(se Dahl 1975, s 160). 
22. På broschyrens första sida står att 
radioföredraget har »ett och ett halvt de
cenniums historia bakom sig». Den bör 
alltså ha kommit ut 1940. Att broschy
ren sannolikt förelegat 1940 bekräftas 
av en artikel av radiomedarbetaren 
Sverker Martin Löf, publicerad i Svensk 
tidskrift (nr 27, 1940). Artikeln har just 
titeln Att tala i radio, och Martin Löf 
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nämner där att Radiotjänst har for
mulerat sina synpunkter på hur ett 
föredrag i r adio bör vara utformat. I 
enskildheter är också hans artikel ett 
referat av de uppgifter som finns i 
broschyren. Vem som har skrivit 
broschyren har jag inte kunnat fast
ställa. Flera olika namn har föresla
gits vid samtal som jag haft med med
arbetare från den aktuella tiden. Frå
gan är för övrigt inte så väsentlig, ef
tersom framställningen vill vara ett 
uttryck för Radiotjänsts och före
drag savd ein ing en s syn på radioföre
draget. (Jfr Martin Löf 1940, s 662.) 
23. I Radiotjänsts 25-årsbok, som 
kom samma år som Att tala i radio, 
har Nils-Olof Franzén skrivit en arti
kel med titeln Att skriva för örat 
(1949, s 230-235), där somligt orda
grant ingår i kapitlet Att skriva för ö-
rat i Att tala i radio. 
24. I arkivexemplaret av broschyren 
har Franzén vid raderna om främ
mande ord och facktermer anteck
nat: »OBS! Återge Gallupundersök-
ningen om de främmande orden.» 
25. Bergman påpekar i artikelserien 
att riksspråket i bestämd form egent
ligen ännu inte existerar utan att man 
har att räkna med flera varianter av 
svenska som lika goda riksspråk. Han 
urskiljer ett uppsvenskt område med 
Stockholm som tongivande ort, ett 
sydsvenskt med Malmö-Lund, ett 
västsvenskt med Göteborg och ett 
nordsvenskt, där han inte binder sig 
vid någon särskild ort. Stockholms 
betydelse som ett slags rikslikare 
framhåller han dock: »För det bilda
de talspråket i Sverige är Stockholms
uttalet utan tvivel av normgivande 
betydelse. Dess inflytande gör sig gäl
lande dels direkt, dels indirekt genom 
skriftspråket, vilket [...] fått sin avgö
rande prägel från dialekterna i och 
omkring Stockholm» (Radiolyssnaren 
1930, nr 43, s 4). 
26. Tanken att radion (och nu också 
televisionen) övar ett avsevärt infly
tande på allmänhetens språk är allt
jämt levande. »Det torde dock vara 
en allmän och mycket plausibel upp
fattning», skriver t ex Bertil Moide 
(1970, s 128), »att vissa språkformer 
har nått snabb och allmän spridning 

tack vare radion (och senare televi
sionen); det gäller t ex talspråksfor
men dom». (Jfr Dahlstedt 1970, s 41; 
Briggs 1961, s 243.) 

En något annan åsikt har förts 
fram främst av Karl-Hampus Dahl
stedt, som hävdar att radions (och te
levisionens) roll tidigare har övervär
derats. Att etermedierna skulle ut
plåna de genuina bygdemålen är en
ligt honom »en käpphäst som har ri
dits av språkvetenskapsmän och 
svensklärare i årtionden» (intervju i 
Dagens Nyheter 5 jan 1973). Han 
menar att massmediernas betydelse i 
stället ligger i att de erbjuder motta
garna ett språkmönster och medver
kar till att detta lärs in passivt, »som 
språkförståelse». »Därmed är inte 
sagt», framhåller Dahlstedt, »att de 
också tvingar mottagarna att använda 
språket aktivt. Den väsentliga förut
sättningen för att en person byter ak
tiv språknorm helt och hållet eller 
blir tvåspråkig är en omvärdering in
om hans sociala grupp eller byte av 
grupp på grund av f lyttning eller ut
bildning, dvs att han för en tid befin
ner sig i ett socialt tomrum. I den si
tuationen uppstår lätt en språklig o-
säkerhet som gör honom särskilt på
verkbar för massmediernas språk
standard. Den stora rörligheten — so
cialt och geografiskt — i vårt moder
na svenska samhälle är den egentliga 
orsaken till språkutjämningen. Men 
massmedierna underlättar denna 
genom att dagligen tillhandahålla 
modeller» (Dahlstedt 1970, s 40; se 
också Dahlstedt & Teleman 1974, s 
135). 
27. Citatet hämtat ur Då skulle man 
ha det uppskrivet, ett program av 
Olof Forsén och Erik Goland Pl 
8 jan 1965. Radioarkivet. Sveriges 
Riksradio 65/RK/1167. 
28. Citatet hämtat ur Det var före 
min tid, ett program av Olof Forsén 
och Erik Goland Pl 22 jan 1965. 
Radioarkivet. Sveriges Riksradio 
65/RK/l 182; se också Forsén 1942, 
s 43. 
29. Diskussionsinläggen återgivna o-
avkortade som bilaga till Röster i ra
dio nr 3, 1935. 
30. Titulaturen i mitt referat av dis
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kussionen är förlagans. 
31. Den språkliga uniformering av 
nyhetsuppläsare och hallåmän som 
blivit en följd av att endast en sorts 
svenska tolererats, har emellanåt kri
tiserats av en del språkmän, kanske 
främst av sådana som ivrat för att 
också regionala varianter av svenska 
skall kunna räknas som riksspråk. 
Man har menat att den regionala va
riation som utmärker den talade 
svenskan bör återspeglas i etermedi
ernas språk. Att detta bör ske är »all
deles självklart», deklarerar t ex Bertil 
Malmberg i en anmälan av Karl-Ham-
pus Dahlstedts bok Massmedierna 
och språket (Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten 6 febr 1971), och han 
fortsätter: »och inte bara i b idrag av 
privatpersoner (föreläsare, kåsörer, 
underhållare) utan också i officiella 
meddelanden och kommentarer (ny
heter, väderleksrapporter, krönikor).» 
Ett brott mot hävdvunnen praxis 
kan dateras till maj 1976, då man i 
riksprogrammet kunde höra nyheter 
läsas av en mansröst med omisskänn
ligt sydsvensk färgning. (Se vidare 
Jonsson 1977, s 151 ff.) 

Kapitel 3 

1. Jfr not 8 i kap 2 
2. Jerring har själv berättat om fall, 
där han varit tvungen att fylla ut ti
den i väntan på någon försenad med
verkande. (Se 1959, s 18f; jfr också 
Unsgaard 1967, s 195.) 
3. I sin bok Farbror Sven sitter där 
och pratar har Jerring tämligen utför
ligt redogjort för hur en Barnens 
brevlåda kommer till (1949 a, s 59ff). 
4. Det uttalandet av Jerring bekräf
tas också vid en genomgång av hela 
undersökningsmat er ialet. Bara -do mi-
nansen är där nästan total. Blott sak
nas helt, endast har påträffats 2 
gånger samt uttrycket ingenting an
nat än 1 gång: endast därför givetvis 
(Fo 1948 Jug), endast fyra minuter 
kvar av matchen (Fo 1935), de blir 
ingenting annat än svensk hörna av 
denna utomordentligt stora chans 
(ibid). Under de senaste decennierna 
har man i skriftspråket kunnat märka 
förskjutningar i stilvärdet ho s blott/ 

endast och bara. I sakprosan har det 
talspråkliga bara successivt trängt 
fram på bekostnad av de båda övriga, 
vilka i s in tur skjutits undan till mera 
strängt skriftspråk. (Se t ex Engdahl 
1962, s 124 f, 128 ff; Språket i lagar 
och andra författningar 1967, s 8.) 
5. Om denna inställning vittnar 
också hans intresse för esperanto, 
som han började studera under gym
nasietiden i Norrköping. Han har be
rättat för mig att han var medlem i 
gymnasiets esperantoklubb, att han 
medverkade i pjäser på esperanto och 
att han brevväxlade med likasinnade i 
Ryssland och Tyskland. I e tt brev till 
sina föräldrar från Petrograd den 10 
maj 1918 berättar Jerring om första-
majdemonstrationen. Bland standa-
ren har han fäst sig vid »ett som fanns 
i dubbel upplaga: vita dukar med 
hoppfullt grön text. Standarbärarna 
var ensamma, men de måste vara ide
alister, för dukarna bar inskriften 
Esperanto och mitt i texten satt 
världsspråkets femuddiga stjärna. 
Men, för resten, esperant ist erna på 
Marsfältet var inte två utan tre, fast 
den tredje gick inte med i tåget — jag 
själv, nämligen» (brevet återgivet i 
1970, s 56). 
6. Sin kritik mot alldeles st rax och 
mot att »någon syns i bild» upprepar 
Jerring i Antennen (1972, nr 9, 
s 46f). 
7. Inlägget finns refererat i r adions 
informationsblad Information den 
12 november 1951. Sveriges Radios 
Dokumentarkiv CPR ÖI:2. 
8. Att det fanns de som uppfattade 
Jerrings strävan att vårda sitt språk 
som Överdriven, framgår av en artikel 
i Röster i radio (nr 46, 1940). Det är 
författaren Ludvig Nordström som i 
en kritisk översikt av en veckas radio
program skriver bl a detta: »Ett Got
lands-reportage var också bra, myc
ket bra, men Jerring börjar verka nå
got slags serafimerriddare snart, så in 
i helsike högtidlig och majestätisk har 
han börjat bli, om han så talar bara 
om en gråsparv. Det är synd, han är i 
alla fall vår skickligaste på sitt områ
de» (s 5 ). 
9. Jag utelämnar fall, dådet tvåsta-
viga akutordet står med u pptakt (för 
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hårda, för säkra). Här kan även riks
språket ha akut accent (se t ex No-
reen 1907, s 233f). 
10. Programmet bevarat i manu
skript. Sveriges Radios Dokument
arkiv RK Ml :2 7 3. 
11. Att döma av svaren på en rund
fråga till svenska skolor om svenskt 
uttal (redovisade i Bergman 1947, 
s 1 7-84) tycks egenheten vara spridd 
också på andra håll. Från Hässleholm 
rapporteras om akut i »vissa perfekt 
particip [...] t ex kladda, knäckta» 
(Bergman 1947, s 30), och från Ör-
kelljunga sägs samma sak gälla »i syn
nerhet plurala participformer [...], 
t ex Vi stå av honom stödda» (ibid). 
Företeelsen beskrivs i örkelljungas 
svar som »en s pråkegenhet som synes 
djupt rotad i nordvästra Skånes in
land [...]» (ibid). Märk också att Berg
mans definitiva »Östgötarna» (1943, 
s 13) sedermera har ersatts av ett all
männare »Östgötar m fl» (1971, s 
14). 
12. Ibland har Jerring yppat kritik 
mot sitt språk och sin berättarteknik 
med uttalanden som »att höra inspel
ningar av mina egna idrottsreferat är 
ett lidande för mig» (1949 a, s 91). 
Så i hans referat av 1500-metersfina-
len i löpning vid olympiaden i Lon
don 1948, som återges i 1949 a, 
s 91 ff och kommenteras av Jerring 

sålunda: »Inte mycket av en vältalare. 
Vilket torrt språk! Vilken färglös 
teckning av löparna, som nästan ge
nomgående är namn utan ansikte och 
kropp, och av hela tävlingen! Vad 
hade jag inte bort göra bara av upp
loppet med den ståtlige Henry Eriks
son galopperande mot målsnöret med 
hårda fotisättningar så att banans 
regnpölvatten stänkte metervis åt alla 
håll, den först för segern och sedan 
för andra platsen kämpande trött-
körde Strand, den i f lott vitt-orange 
skrudade holländaren, som gnistrade 
av vrede över att allt för sent ha fat
tat sin chans att göra det svenska 
mästarparet äran stridig» (s 99)! 

Kapitel 4 

1. Jag använder genomgående hån-
nåm och honom för att återge de 

bägge varianterna, även om de cite
rade ordböckerna har andra beteck
ning ssätt. 
2. Man bör betänka att en vanlig ob-
jektsform i genuint talspråk var han 
eller, med enklis, -en, -n. 
3. Siv Asarnoj och Inger Mareks von 
Wtirtemberg har i en tvåbetygsupp-
sats i nordiska språk vid Stockholms 
universitet (1971) gjort »en mindre 
undersökning» av bruket av person
liga pronomen hos tio äldre stock
holmare. Av de tio använder två av 
de manliga infor manterna konse
kvent formen honåm. De var vid in
spelningstillfället 83 resp 65 år gam
la, den ene klassificerades som »tjän-
änsteman», den andre som »arbetare». 
4. Något av den inställningen visade 
sig vid närmare efterforskning ligga 
bakom valet av uttalet honåm i en 
föreställning av Sven Delblancs pjäs 
Vingar (1967) som gavs av tv-teatern 
sommaren 1972. I pjäsen kommer en 
folkbildare och en pensionerad arbe
tare i samspråk på ett ölkafé. Under 
samtalets gång kommer de in på poe
si. 
Pensionären: Hör du, apropå vers, 
Fröding har du hört talas om? 
Folkbildaren: Jo, visst. 
Pensionären: Hör du, vad anses det 
om honom nu för tiden, anses det va
ra nåt vidare med honom nuförtiden? 
(Replikerna efter Delblanc 1967, 
s 23.) 

Den pensionerade arbetaren an
vänder uttalet honåm. I en tidigare 
radioteaterföreställning av samma 
pjäs, inspelad med andra skådespelare 
och en annan regissör, använde pen
sionären uttalet hånnåm. — I ett brev 
(27 juli 1972) bekräftade regissören 
Gunnel Broström att valet av honå m 
inte var någon slump. Idén att an
vända det uttalet hade kommit från 
Gunnar Olsson, den skådespelare som 
skulle gestalta den pensionerade ar
betaren. Olsson har för mig uppgivit 
att han genom a tt i rollen säga ho
nom ville accentuera pensionärens 
sociala hemvist. Han är nämligen 
böjd att placera uttalet honåm i 
lägre socialgrupper. 
5. Till detta kan ytterligare den syn
punkten läggas att det inte är uteslu
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tet att ett spontant uttal honåm har 
fått stöd av ett läsuttal. Jfr voro (se 
Wessen 1962, § 199, 5). 

Kapitel 5 

1. Samtidigt som kritiken mot dom 
i etermediernas språk fortsätter kan 
man numera höra röster som vill ge 
formen dom sanktion i skriftspråket. 
Så Alvar Eliegård i en artikel i Dagens 
Nyheter 17 dec 1972: »Så våga skriva 
dom. Inte därför att vi säg er dom (vi 
säger också, ja, mej, å etc), utan därför 
att dom är den enda enhetsformen för 
de och dem och för dom flesta av oss 
den enda formen i den naturliga 
grammatik som vi växer in i som 
barn». (Se också Pihlström 1972, 
s 152.) Eliegårds talan för dom i 
skrift har sedermera bemötts av Gun 
Widmark (Uppsala Nya Tidning 7 juli 
1976 ; jfr Ståhle 1976, s 205 ff). 
2. Brevet i Sveriges Radios Doku
mentarkiv CK EIII:3. 
3. Yttrandet finns återgivet i 
Röster i radio 1946, nr 44, s 2. 
4. Bergmans sätt att vilja koppla de 
contra dijdom till olika grupper av 
radiotalare kan jämföras med den 
språkliga differentiering som i dag 
knyts till olika sändarroller (se s 46 
5. Jag tar för givet att nämnden in
te menar att Jerring alltid använde de 
men att de ingick i hans repertoar 
och att han därför hörde till dem 
som kunde tjäna som föredöme för 
den som ville söka sig mot en kom
promiss mellan di och dom. 
6. Jfr s 73 , där Gösta Bergman i 
sitt svar till Gunnar Ollen sade sig vil
ja föra radioföredraget och nyhets
uppläsningen till samma stilart. 
7. Eva Grass har i sin undersökning 
av växlingen di — d om i Eskilstuna 
stadsspråk (1970) anfört liknande 
svårigheter att avgöra om en infor
mant sagt de eller di (ss 5f, 34). I 
motsats till mig har hon dock, med 
hjälp av kontrollerade utskrifter och 
andras bedömning, bestämt sig för 
endera uttalsformen. 
8. Av materialets alla belägg på 
dom (dom för skriftens dem med
räknade) finns det bara ytterligare ett 

som är svårbedömt, en objektsform 
från Vip 1958: va ska vi fråga d om 
(rom?) mera. 
9. En gång använder Jerring de i 
stället för — åtminstone enligt vanli
gare språkriktighetsregler — objekts
form, nämligen efter preposition: [...] 
att utföra en (p) liten räkneoperation 
för att få fram (p) sluttiden för de 
som har gått i mål (Vip 1942). Mot 
detta enda de som efter preposition 
står 12 dom som och 3 dem som ef
ter preposition. (Om konstruktionen 
de som, där som är subjekt, se senast 
Moide 1980a, s 72-85, som i likhet 
med flera tidigare, där citerade for
skare, betraktar den »som en fast en
het, som en oböjlig ordgrupp (s 83)». 
10. I den uteslutna brevlådan Bb 
1947 har 3 belägg antecknats, 2 
gånger som objekt och 1 gång efter 
preposition. Uttal i alla 3 fallen 
dem. 

Kapitel 6 

1. I den fjärde omarbetade uppla
gan av Riktig svenska har Wellander 
modifierat sin syn: »Passivformen 
utan ändelsevokal: böjs, trycks, hörs 
osv tillhör talspråk och ledig prosa 
men börjar att även i vårdad sakprosa 
undantränga böjes, try ekes, höres 
osv.» (1973, s 138f; jfr Westerberg 
1981, s 40). 
2. övergången från es- till s-former 
i skrift omkring 1940-talet kunde 
helt enkelt till en del bero på att man 
vid denna tid alltmer överger skrift
språksformer som saknar stöd i tal
språket. Valet av former på -s i s tället 
för -es skulle alltså kunna vara en pa
rallellföreteelse till övergången till 
singularformer från pluralformer av 
verben. 
3. Bengt Holmberg instämmer med 
Björseth i sin senare beskrivning av 
språket i Göteborg (se 1976, s 43). 
4. Se härom Noreen (1904, s 597f) 
och Beckman (1916, § 114, 3 anm 
6). 
5. Av de undersökningar av nyhets
språket i radio och tv som utförts vid 
projektet Etermediernas språk, fram
går att egentliga passiver förekommer 
i det materialet. (Se t ex Svensson 
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1973, s 69ff och Filipsson 1975, s 35 
ff.) Någon uppgift om huruvida det 
förekommer es-former av verbet läm
nas inte, och de enstaka avsnitt in
program som återges innehåller inga 
presensformer där ett val mellan -s 
och -es skulle kunna göras. Från min 
tid som hallåman erinrar jag mig 
skrivna meddelanden med formuler
ingar som isränna bry tes idag onsdag 
[...] och för småägg göres avdrag med 
[...]. Det stod naturligtvis den tjänst
görande hallåmannen fritt att ändra 
till korta s-former vid sändningen, 
men jag tror att hallåmännen i all
mänhet inte gjorde det. I varje fall 
har jag under 1970-talet i radio note
rat de nämnda formerna samt ett 
användes i presens i en skjutvarning: 
största område som användes under 
veckan[...] (Pl april 1973). 

Kapitel 7 

1. För danskans del finner man hos 
Diderichsen (1968, s 134f) uppgiften 
att infinitiven have i äldre språk och 
i dialekt kan utelämnas efter »Modal-
verbum». Han ger ett exempel från 
Blich er (1782-1848): Jeg skulde 
sjunget lidt meer maaskee. Jfr även 
Skautrup (1968, ss 212, 329). Att in
finit iven kan undvaras också i bok
mål och nynorska framgår av Lunde-
by (1961, s 101) och Beito (1970, s 
295); Lundeby betonar dessutom 
(s 101) att en finit form av hjälpver
bet aldrig kan utelämnas. »Det sv. 'jag 
vet att han sålt sin gård' må på no. 
het e 'Jeg vet at han har so Igt sin 
gård'.» 
2. Det händer att författare som i si
na skrivna texter vill ge illusion av le
digt talspråk kritiseras för att de ute
lämnar hjälpverben i bisatser. Så på
pekar t ex Daneli (1967, s 65) att 
hjälpverben inte konsekvent sätts ut 
i en så talspråksnärmande genre som 
småbarnsböcker, och i en recension 
av Karl Rune Nordkvists roman En 
dag i oktober avrundar Lars Bäck
ström med ett PS: »Författaren hör 
till de många skrivande vardagsrea
lister som på en punkt bryter mot 
språklig trolighet. De utelämnar 
hjälpverbet 'ha' i bisats också när de 

återger direkt tal: 'Det kan tänkas att 
nån ramlat ut.' Så säger troligen inte 
banmästar Nilsson till banvakten Jo
hansson. Han säger bra säkert 'har 
ramlat'» (Uppsala Nya Tidning 16 
okt 1972). 
3. Selma Lagerlöf kallar Noreen sin 
»värde lärare» i ett brev 1881 (se Eng-
dahl 1962, s 185). 
4. Elias Wessen (1962, s 21 7) m edde
lar att Agneta Horn (1629-1672) inte 
kunde skilja mellan har och hade. 
»Hon skriver ofta har, där man väntar 
hade, tydligen därför att hon uttalar 
ha för 'hade'.» 
5. Om förhållandena i Edselemålet 

säger Bergvall: »Detta, att de äldre 
utelämnade och de yngre med några 
få undantag bibehåller hjälpverbet, 
tyder väl på, att detta talesätt är ur
sprungligt. Vore det tillkommet ge
nom påverkan från skriftspråket, 
borde väl sådana konstruktioner öka 
i användning bland de yngre.» (1956, 
s 139). 
6. I Fo 1943 finns Jerrings enda avvi
kelse från denna regel. Man upplyses 
där om att Ungern har haft de allra 
mesta av sp elet å har visat ett utom-
ordentlit grant spel. 
7. Undersökningar har visat att rela
tivsatser och att-satser är de vanliga
ste bisatstyperna i såväl etermedie
språk som svenskt talspråk överhu
vudtaget. (Se t ex Teleman 1967, s 
203; Jörgensen & Svensson 1977, ss 
61, 71.) Jerringmaterialet avviker in
te från denna huvudlinje, när det gäl
ler bisatser där ett val mellan kon
struktion med eller utan hjälpverb 
är möjligt. Det har därför tyckts mig 
lämpligt att ge relativsa tser och att-
satser egna kolumner. Belägg i andra 
typer av bisatser är så få att de har 
sammanförts i en kolumn för övriga 
bisatser. 
8. Alla tre revolutionsprogrammen 
och större delen av Farbror Sven sit
ter där och pratar ingår — med en del 
strykningar och tillägg - i Jerrings 
bok Sven Jerring radioman (1970, ss 
25-58, 65-68, 74-78). 
9. »Enligt språkforskarna håller nu 
den ha-lösa formen på att bli vanlig 
också i talspråket», uppger Unsgaard 
(1967, s 150) och fortsätter: »En för
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klaring har sagts vara, att det hör till 
Jerrings språkliga egenheter att ha 
denna skrift språkliga formulering. 

Kapitel 8 

1. En tidig presentation av projek
tet lämnas av Åke Hansson i Eter
språk I (Hansson 1973, s 88-92) och 
en lägesrapport av Inger Haskå i Hu
manistisk forskning I (1977, s 30-33). 
2. I sin manual gav Loman-Jörgen-
sen en grundmodell som sedan vida
reutvecklats av bl a Ulf Teleman i 
Manual för grammatisk beskrivning 
av talad och skriven svenska (1974) 
och Mirja Saari i Talsvenska (1975). 
3. Liv är ett efternamn. 
4. Uttryck som tack, goddag, förl åt 
osv räknas numera som interjektio-
ner. Se Teleman 1974, s 251. 
5. Jfr not 3. 
6. Hänvisningar ges till de studier 
av nyhetsspråk av olika slag (Dagens 
eko, Aktuellt, Rapport, TV-nytt osv) 
som utförts av Svensson (1973), Fi
lipsson (1975), Woivalin (1976) och 
Jörgensen-Svensson (1977); vidare 
till Cronbergs studie av språket i ra
dioföredrag (1971) och Ågrens under
sökning av språket i ett radio- och 
ett tv-referat av en ishockeymatch 
(1973). Om denna senare bör påpe
kas att Ågren understryker att 
hennes makrosyntagmanalys bör de
finieras som en punktundersökning, 
menad snarare att demonstrera hur 
en dylik analys görs än att utgöra 
en egentlig undersökning (1973, s 
45). Materialet utgörs av fem minu
ters referat från vardera tv och radio, 
och Ågren betonar osäkerheten i de 
statistiska beräkningarna. Med all re
servation för dessa osäkerhetsmo
ment har jag ändå velat ta med Å-
grens uppgifter, då dessa ishockey
referat veterligen är de enda idrotts
referat som analyserats med hjälp av 
manualen. De siffror som presenteras 
torde trots allt antyda en tendens. I 
fråga om MS-frekvensen görs också 
jämförelser med annat talspråk: in
tervjuer av finlandssvenskar (Pinomaa 

1971) och formellt och informellt 
talspråk sådant det manifesterar sig i 
debatt och samtal (Jörgensen 1970). 
7. Mirja Saari har i sin avhandling 
Talsvenska (1975, s 115ff) klassifice
rat interjektionerna i sitt material ef
ter funktion. Hon urskiljer sex grup
per: (1) direkt svar, (2) inledning 
till svar, (3) tankepaus, (4) bekräf
tande av egen utsaga, (5) instäm
mande i intervjuarens påstående eller 
motsats, (6) allmän reaktion. 
8. Uppgifterna om Pinomaa i Eter
språk I avser det totala materialet 
och tar inte hänsyn till de fluktuatio
ner som betingas av socialt index och 
kön. Om detta se vidare Pinomaa 
1971, ss 23ff, 44, 47. De uppgifter 
som lämnas om Jörgensen avser me
delvärdet för samtliga informanter i 
samtalssituationen respektive debatt
situationen. Se Jörgensen 1970, s 29. 
9. Enligt manualen räknas 
samordnade tilltalsord, asyndetiskt 
eller polysyndetiskt arrangerade, som 
endast en TMS. (Se manualen, s 33.) 
10. Dock är att märka att han ännu i 
Vip 1951 undviker att dua kranskul
lan genom att ta till formuleringar 
som va d e hånnåm som Inga väntade 
och nå vem tippar nu Inga som andre 
man. En i loppet deltagande norrman 
nias också: till hör de här loppet ett 
av de hårdare s om ni har l öpt, ja vi e 
i alla fall glada att ha sett er här. Från 
Vip 1958 är du-tilltal regel, såväl till 
tävlande som till kranskullor. 
11. Jämför not 3. 
12. Jörgensens siffror avser antal 
rättkonstruerade meningar per 100 
meningar. I Jörgensens bok Menings
byggnaden i talad svenska (1976, 
s 21) sägs att ca 70 % av alla MS ut
görs av rättkonstruerade meningar i 
de i hans undersökning ingående in
tervjuerna, samtalen och debatterna. 

13. X^(7) = 29,7. Kritiskt värde för 

a= 0,05:X20 95(7) = 14,1 

14. Hit kan föras telegramläsning, 
kommentarer till aktuella händelser, 
längre reportageinslag osv. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Inspelningar förvarade i Radioarki vet.Sveriges Riksradio, Stockholm 

Undersökningsmaterialet: Jerringprogram (Barnens brevlåda, Vasalopp, fot
bollsreferat). 
Materialet presenteras utförligt i i nledningskapitlet, s 13 ff. Därutöver har föl
jande program utnyttjats: 

L—B 143—44 Sex hallåmän hemma hos den sjunde. 1933. 
L—B+1078 Vaiamo kloster. 1935. 
65/RK/1167 Då skulle man ha det uppskrivet. Olof Forsen 8c Erik Go

land. 1965. 
65/RK/1182 Det var före min tid. Olof Forsen & Erik Goland, 1965. 
5311—78/7219 En (knapp) timme med Lars Ramsten, 1979. 

Otryckta källor 

S v e r i g e s  R a d i o s  D o k u m e n t a r k i v .  S t o c k h o l m  

CK FVII6:2 Vilka krav böraställas på hallåmannen? Referat från diskus-
kussion vid konferensen med Radiotjänst och representan
ter för de privata rundradiostationerna fredagen den 10 maj 
1929. 

RKMI:273 Gösta Bergman. Provinsialismer i rikstalspråket. 1. Uttalet. 
28 februari 1941. 

CK EHI :3 Brev från Radiotjänst till docent Gösta Bergman, Nämnden 
för svensk språkvård, den 4 september 1946. 

CK AIIIa:l Bilaga 1 till Chefskollegieprotokoll 19.10. 1948. 
CPR ö I: 2 Information 12 november 1951. 

Svar på enkät angående radion och språket. Se frågeformulär, bilaga 6, sid 193 

Tryckta källor och litteratur 
Några i framställningen anförda tidningsintervjuer har här inte förtecknats. 

Arvidsson, Karl Axel 1949. Redigerade reportage. I: Tjugofem år med Sveriges 
Radio. Radiomän berättar. Jubileumskrönika. Bilder från förr och nu, 
s 145—149. Stockholm. 

Asarnoj, Siv & M areks von Würtemberg, Inger 1971. Växelformer hos person
liga pronomen i stockholmskt talat språk. Uppsats framlagd vid tf profes
sor Sten Malmströms tvåbetygsseminarium i nordiska språk, alternativlin
jen, Stockholms universitet, vårterminen 1971. [ Stencil] 

Att tala i r adio [u å, trol 1940]. Några råd till Radiotjänsts föredragshållare. 
[Stencil] 

Att tala i radio 1949. Stockholm. 

Beckman, Natanael 1916. Svensk språklära för den högre elementarundervis
ningen. Nionde, nästan oförändrade upplagan. Stockholm. 

Beito, Olav T 1970. Nynorsk grammatikk. Lyd- og oidlaere. Oslo. 
Bergfors, Erik Olof 1981. Radio- och TV-språket: ett mönster för allmänsprå

ket? I: Åke Jonsson & Inga-Britt Lindblad (red), Språket i radio och tv. 
Rapport från ett symposium arrangerat av tvärvetenskapliga seminariet i 
masskommunikation vid Umeå universitet torsdagen den 22 maj 1980. So
ciologiska institutionen, s 39-44. [Stencil. Även i Språkvård 3 1980, 
s 4_7 och Bertil Moide (red), Tankar om språket. Skrifter utgivna av Sven
ska språknämnden 70, 1982, s 56—62« [Stockholm]] 
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Bergman, Bo 1922. Ur den lyriska julfloden. I:Dagens Nyheter 26 november 
1922. [Recension av Sven Jerrings diktsamling Den stora tiden.] 

Bergman, Gustaf 1893. Alundamålets formlära. (= Bidrag till kännedom om 
De svenska landsmålen ock svenskt folkliv XI1.6.) Stockholm. 

Bergman, Gösta 1930. Riksspråk och radio [I]. I: Radiolyssnaren nr 41. 
— 1930. Riksspråk och radio II. I: Radiolyssnaren nr 43. 
— 1930. [Riksspråk och radio III.] TT-män och hallåmän. Föreläsare, präster 

och skådespelare. I: Radiolyssnaren nr 45. 
— 1930. [Riksspråk och radio IV.] Ett enda stort svenskt riksspråk. I: Radio

lyssnaren nr 47. 
— 1941. Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. I: Arkiv för 

nordisk filo logi 56 (Fjärde följden, tredje bandet), 125—250. 
— 1943. Provinsialismer och skråspråk. Stockholm 
— 1946. Di och dom. I: Röster i radio nr 45. 
— 1947. Anmärkningar om svenskt uttal. Svaren på en rundfråga till svenska 

skolor sammanställda av Gösta Bergman. I: Årsskrift för Modersmålslärar
nas förening, s 1 7—84. 

— 1952. Nordliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. I: Arkiv för 
nordisk filologi 66 (Femte följden, tionde bandet), 6 131— 215. 

— 1954. Nämnden för svensk språkvård. I: Språkvård. Redogörelser och stu
dier utgivna till språkvårdsnämndens tioårsdag 1954. Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård 11, s 1—31. Stockholm. 

— 1962. Rätt och fel i språket. Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språk
vård 26. Stockholm. 

— 1968. Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm. 
— 1971. Svenska provinsialismer. Stockholm. 
Bergquist, Lars 1980. Per Brahes undergång och bärgning. Stockholm. 
Bergvall, Frans 1956. Om utelämnande av hjälpverbet hava i bisatser i Edsele-

målet. I: Nysvenska studier 35 (1955), s 138—142. 
Beskow Tainsh, Karin 1978. Radioarkivet. Ny omarbetad upplaga. Sveriges 

radio. [Stencil] 
Björck, Staffan 1963. Romanens formvärld. Studier i p rosaberättarens teknik. 

Femte upplagan. Stockholm. 
Björseth, Bertil 1958. Göteborgsspråket. Skrifter utgivna av Nämnden för 

svensk språkvård 19. Stockholm. 
Briggs, Asa 1961. The Birth of Broadcasting. London. 
— 1965. The Golden Age of Wireless. London. 

Cassirer, Peter 1976. Formerna av pronomenet ûte. 1. Södra Sverige. I: Nysven
ska studier 55—56 (1975—1976), s 251—290. [= Svenskans beskrivning 
9. Förhandlingar vid nionde sammankomsten for svenskans beskrivning. 
Institutionen för nordiska språk vid Göteborgs universitet.] 

Cederschiöld, Gustaf 1924. Om svenskan som skriftspråk. Femte upplagan. 
Lund. 

Collinder, Björn 1971. Svenska. Vårt språks byggnad. Stockholm. 
Cronberg, Barbro 1971. Om språket i radioföredrag. Meddelanden från Avdel

ningen för tillämpad nordisk språkvetenskap vid Lunds universitet nr 7 
[Stencil] 

Dahl, Hans Fredrik 1975. Hallo-hallo! Kringkastingen i Norge 1920—1940. 
Oslo. 

— 1978. »Dette er London.» NRK i krig 1940-45. Oslo. 
Dahl, östen 1976. What is new information? I: Nils Erik Enkvist & Viljo Ko-

honen (utg), Reports on text linguistics: Approaches to word order. Med
delanden från Stiftelsens för Abo Akademi Forskningsinstitut nr 8 
s 37-49. Åbo. 

Dahlstedt, Karl-Hampus 1970. Massmedierna och språket. Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård 41. Stockholm. 
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Dahlstedt, Karl-Hampus 8c T eleman, Ulf 1974. Folkmål som klasspråk. 3: Ulf 
Teleman & Tor G Hultman (utg), Språket i bruk. Skrifter utgivna av Svensk
lärarföreningen 153, s 133—148. Lund. 

Danell, Gideon 1967. Svensk språklära. Femte upplagan. Lund. 
Delblanc, Sven 1967. Vingar. I: Svenska radiopjäser 1967, s 13—30. Stock

holm. 
Diderichsen, Paul 1968. Elementaer dansk grammatik. 3 udgave. Kobenhavn. 
Dom över »dom». I: Röster i Radio nr 44, 1946. [Yttrande angående uttalet av 

skriftens de, som Nämnden för svensk språkvård gjort på anmodan av Ra
diotjänst.] 

Dunbar, Janet 1954. The Radio Talk. A Practical Study of the Art and Craft of 
Talks Broadcasting. London. 

Dunlap, Orrin 1936. Talking on the Radio. A Practical Guide for Writing and 
Broadcasting a Speech. New York. 

Dymling, Carl Anders 1935. [Diskussionsinlägg] Språket och radion. I: Röster i 
radio nr 3. 

Einarsson, Jan 1971. Sammanträdet som talsituation. Lundastudier i nordisk 
språkvetenskap. Serie C nr 4. Lund. 

Ekenvall, Verner, Holmberg, Bengt & Johannisson, Ture 1971. Svensk språk-
och stilutveckling. Elementära översikter. Stockholm. 

Ellegård, Alvar 1972. Skapa en naturlig grammatik. I: Dagens Nyheter 17 de
cember 1972. 

Elmevik, Lennart 1977. De—dem—dom. En språkvårdsfråga och dess historiska 
bakgrund. I: Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stock
holms universitet (MINS) nr 2, s 33^44. 

Engdahl, Sven 1962. Studier i nusvensk sakprosa. Några utvecklingslinjer. 
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universi
tet. Uppsala. 

Enkvist, Nils Erik 1974. Några textlingvistiska grundfrågor. I: Ulf Teleman 8c 
Tor G. Hultman (utg), Språket i bruk. Skrifter utgivna av Svensklärarför
eningen 153, s 172—206. Lund. 

Eterspråk 1 = Hansson, Åke (utg) 1973. Eterspråk 1. Lundastudier i nordisk 
språkvetenskap. Serie D Meddelanden. Nr 6. [Stencil] 

Faustman, Mollie 1935. [Diskussionsinlägg] Språket och radion. I: Röster i ra
dio nr 3. 

Filipsson, Jan 1975. Om språket i TV-reportage. I: Ake Hansson (utg), Eter
språk 3. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie D Meddelanden. 
Nr 8, s 5-43. [Stencil] 

Forsen, Olof 1942. Folkminnen på grammofon. I: Radiotjänsts Årsbok 1941, 
s 38—44. Stockholm. 

— 1949. Wigforss, Emil och bränningen. I: Tjugofem år med Sveriges Radio. 
Radiomän berättar. Jubileumskrönika. Bilder från förr och nu, s 212—229. 
Stockholm. 
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BILAGA 1. Språkprov ur Barnens brevlåda (Bb) 

Bb 1935 

Helsingfors Motala (p) goddag flicker å pojkar (p) som ni hör sitter 
ja på andra sidan Bottniska viken å pratar idag (p) ja var med våra 
(p) A-landslagsbrottare hit över (p) di har efter sin tappra strid (p) 
mot tappra motståndare å vänner ( p) rest sin väg igen (p) en del 
hem (p) en del till tävlingar i finska landsorten (p) men ja e kvar 
(p) de hindrar emellertid inte att vi tittar på breven som vanligt (p) 
ja brukar aliti stoppa ner en bunt brev i min resväska innan ja far 
nånstans (p) för säkerhets skull (p) de kan hända att ja blir bort a 
över en torsdag (p) å för mej e åtminstone en sak viss (p) i denna 
ovissa värld (p) torsdagar klockan sjutton å tretti öppnar ja min 
post (p) de e inte alla (p) som har så pålitliga milstolpar på sin väg 
(p) ja kan gå å se di ståtligaste å karskaste å mest självmedvetna 
herrar på gatan å tänka (p) jaha (p) ni tror att framtiden ligger klar 
å trygg å säker (p) men vet ni på pricken (p) hur ni har de om tors-
da klockan sjutton å tretti (p) eller om torsdag åtta dar klockan 
sjutton å tretti (p) eller om torsda fjorton dar klockan sjutton å 
tretti (p) nä (p) men jag vet (p) va ja gör (p) för då läser ja brev (p) 
första brevet idag e (p) från Arnold Melander (p) Högsäter (p) som 
diktat en höstsång (p) om regn å rusk (p) å eftersom vi (p) stadiva-
rande (p) å tillfälliga helsingforsare (p) under veckans första dagar 
undfängnats me (p) de värsta oväder ja varit med om i min dag (p) 
så bör ja vara väl skickad att läsa den dikten (p) nu falla löven av 
träd å buskar å nästan alltid de regnar å ruskar (p) uti norden (p) 
nu tjuter vinden båd dag å natt (p) nu förkunnar radion signal tratt 
(p) uti norden (p) nu vissnar gräset å blomman dör nu härskar 
hösten som allt förgör (p) uti norden (p) dock låt oss hoppas vi än 
en gång få höra den jublande fågelsång (p) uti norden (p) du må 
tro de Arnold (p) att de finns minst två (p) om du e den ene (p) 
som hoppas de (p) uti norden (p) å (p) e de fler än jag som fått en 
splitterny vinterhatt förvandlad till en (p) sur ylletrasa (p) så e (p) 
du å jag i stort å gott sällskap (p) uti norden (p) inte för att ja vet 
om de e me anledning av farhågor för vinterhatten (p) men en av 
dom som skulle vilja förena sej me sällskapet e nog åttaåringen 
Kerstin Liden (p) i Björned Ångermanland (p) som bitterligen kla
gar över regnet: 

175 



Bb 1936 

Oslo Motala (p) goddag flicker och pojkar (p) som ni hör ja e i 
Oslo (p) a att vara i Oslo att vara i Norge (p) de ä aliti mycke bra 
för en svensk liksom ja antar att de brukar vara mycke bra för en 
norrman (p) att vara i Stockholm å i Sverige (p) just nu e de för-
träfflit men ni anar inte hur föga förträfflit de va tidigare i dag (p ) 
ja kom nämligen inte alls ihåg brevlådan ja for hit utan att ha de 
ringaste lil la brev me i mitt bagasi (p) å detta erinrade ja mej plötsligt för 
några timmar sedan när ja gick på Karl Johan de e den stora hu
vudgatan (p) där ja gick där å spatserade å inte tänkte på nånting 
särskilt (p) bara mådde bra i den friska luften (p) då slog mej 
tanken som en blixt ja har brevprat i dag å ja har glömt breven 
hemma å va ska ja göra ja e i Oslo (p) å man måste ju tala från 
Stockholm när de e brevlåda ( p) å oj va ja blev förskräckt (p) å hu 
va ja blev förtvivlad (p) ja kände knäna blev alldeles mjuka på mej 
(p) å ja kände hur ja ble knade å ja började kallsvettas (p) å mLria ögon 
fick en stirrande blick å ja kolliderade me alla människor ni ska 
tänka på att de e högertrafik i Norge emot vänstertrafik som de e 
i Sverige å här ska man inte väja t ill vänster som hemma utan till 
höger (p) så ja gjorde den ena sammanstötningen efter den andra 
me folk som jag mötte (p) å poliserna sneglade på mej å undrade 
va de va för en som inte visste hur man skulle bete sig på en gata 
(p) men ja sa ju a tt ja va svensk ja va inte van vi vänstertrafi- vid 
högertrafiken sa ja å då sa dom värsego värsego (p) ja värsgo värsgo 
ja (p) men de va inte så gott i alla fall för även om poliserna va 
snälla så blev de inte bättre me brevlådan för de (p) ja kände mej 
sämre å sämre till mods (p) mer å mer hopplös (p) åsså glömde ja 
bort att ja skulle väja åt höger igen åsså kolliderade ja me en 
person (p) å sa om forladelse för de ska man säja när man e i 
Norge åsså tittade ja framåt (p) å såg att de va en av mina goda 
vänner på norska radion (p) å han la ju genast märke till hur 
de stod till me mej hur illa de stod till me mej (p) å han frågade 
hur e de va e de som står på (p) åh de e nånting förskräcklit sa ja 
de ä nånting alldeles ohygglit (p) de blir skandal (p) de blir ett 
elände å ja kan aldri fara hem mer (p) ja trivs ju så bra i Norge men 
ja vill ju gärna fara hem i alla fall 

*76 



Bb 1969 II 

Gödda flickor 1 pojkar (p) å tack Karl-Johan Moback för den här 
(p) trevliga visan (p) Karl-Johan e den yngste i dag han e bara fem 
år (p) sen vill ja tack a (p) er alla som ja träff ade i förra veckan i 
Näckrosskolan i Eskilstuna (p) ni va mycke duktiga (p) å ni i klass 
fem Björkviks skola som fick göra en rundvandring i Radiohuset 
(p) häromdan (p) för er kan ja tala om att ni av era gajder fick de 
betyget (p) att ni va ovanlit trevliga ungdomar (p) å själv tyckte ja 
de va rol it att ha er i mitt rum å visa er (p) alla mina prylar från o-
lika länder (p) å från gångna radiotider (p ) hallåmannastatyetterna 
i tvål å i marsipan till e xempel som ja har i ett skåp (p) 

första brevet idag (p) de har kommit från (p) Elisabeth Bro
man (p) prästgården Grolanda (p) 

hej farbror Sven (p) jag är sjuk så jag måste stanna hemma från 
skolexamen (p) som skulle varit min fösta examen, de e den sista i 
Grolanda skola också (p) så att jag har varit en av de tretton sista 
eleverna i skolan (p) 

ja du hade verkligen otur Elisabeth (p) då hade ja själv bä ttre 
tur (p) när ja i lördags va me om Vasstena samrealskolas (p) sista 
avslutning (p) den skolan som e mycke gammal (p) blev samreal
skola nittonhundrasex (p) å nu upphörde den alltså (p) som sådan 
(p) ja gick en gång i den första klassen som bestod av både flickor 
å pojkar i den skolan (p) å nu vid avslutningen träffade ja några av 
mina gamla kamrater (p) du må tro Elisabeth att vi hade mycke att 
prata om (p) men var inte avundsjuk du har många examensfester 
framför dej (p) 
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BILAGA 2. Språkprov ur Vasaloppet (Vip) 

Vip 1937 

Mora Motala ställningen i fjortonde Vasaloppet är den att Hägg
blad Umeå å Matslofva Orsa leder tävlingen (p) de kan vara i mål 
närsomhelst kanske de rentav kommer före klockan tretton å de e 
därför ja börjar r eferatet redan nu (p) ja som ska skildra de fjor
tonde Vasaloppet för er (p) jag e en gammal å trägen Vssajoppsgäst 
(p) men de har gått åtskilliga år sedan senast nu (p) de e rolit att 
vara här igen (p) nu vill ja se mej omkring undersöka om mycket e 
nytt om mycket har förändrat sej (p) nej nytt kan mycke inte va
ra (p) jo kyrkan ha fått nytt tak å ny tornbeklädnad av koppar (p) 
å nytt e också att de e så orimlit mycke snö häruppe (p) snötill
gången e utomordentlig de ha väl aldri varit så vitt å fint någon 
gång som just idag (p) de mesta e gammalt å vederhäftigt såsom de 
ska vara såsom de brukat vara (p) där e målporten (p) me den stol
ta devisen (p) i fädrens spår för framtids segrar (p) där e Zorns 
Gustav Vasastaty (p) där e läktarna fullsatta med människor (p) 
många tusen e här som vanligt (p) där e den lilla kullan (p) hon 
som ska hänga lagerkransen om segrarens hals (p) vill säja hon e väl 
inte alldeles den gamla vanliga i alla fa ll (p) men hon e de i så måt
to att hon e lika söt som alla di föregående (p) i år heter hon Elna 
Berg hon har en bror med i tävlingen (p) en morakar som löpt bra 
(p) som placerar sej bland de bättre sannolikt (p) där e flera av de 
gamla kända funktionärerna (p) där står på hedersläktaren den väl
dige (p) ingenjören Gösta Mattsson som varit med alltsen början 
(p) han har ingen funktion idag men me e han i alla fall (p) där e 
ingenjör (p) Edling han som e Vasaloppsgeneral (p) sen ett tietal år 
tillbaka (p) han e stolt idag allting ha gått bra (p) å löparna kör me 
rekordfart (p) där e tidtagaren (p) som fungerat i många många år 
ja alltifrån första vasaloppsåret (p) disponent Carl Ericson rund å 
fryntlig (p) där e ett par av sekreterarna som också varit med länge 
(p) Gustaf Pettersson (p) i päls (p) å hatt till pälsen (p) som alltid 
hur kallt de än e (p) där e hans kollega Almegård (p) å där e in
kvarteringschefen den långe å blonde Liss 
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Vip 1942 

ja ska strax komma me en oändlihet av namn å siffror (p) men 
först måste ja förklara (p) att Morakamraterna har e n alldeles o-
rimlig tur me vädret (p) liksom de hade i fjol (p) de e en fullkomlit 
strålande vinterdag (p) lagom kallt (p) i Sälen va de minus tjugoen 
i morse (p) då löparna startade (p) de skedde klockan sju å förtiett 
(p) här i Mora va d e vid den tiden minus femton (p) nu har de bli
vit något ljummare i Mora (p ) ja skulle tro att de e minus elva å 
minus tolv (p) himlen e alldeles klar (p) bara nåra lätt a vita moln 
(p) å när så löparna kört. utomordentlit (p) hur ska humöret 
vara i Mora (p) om inte gott (p) de e lysande helt enkelt (p) här e 
allting precis som de brukar vara (p) å som de ska vara (p) som de 
ha varit i alla år ( p) packat me folk på bägge sidor om (p) spurtba
nan (p) den mäter två hundra meter unjefär (p) ja kn appt de (p) 
säj hundrasextio (p) den korta vägbiten (p) ifrån klockstapeln å 
fram till äreporten (p) me devisen i fädrens spår för framtids segrar 
(p) å där (p) vid äreporten (p) där ser man alla som ska vara här en 
sån här dag (p) där e den väldige å fryntlige ingenjör Gösta Matts
son (p) å där e den gladlynte (p) å språksamme (p) IFK-ordföran-
den i Mora (p) ingenjör Carl Edling (p) å där e gamle diskusmästa-
ren Harald Andersson (p) polis i Falun (p) som har rest upp hit 
för att hålla ordning på publiken ifall nu de ska behövas (p) de 
behövs inte (p) publiken e så väl disciplinerad (p) där står han å re
sonerar me tidningsmän från Stockholm (p) som har skrivit mycke 
om honom på den gången den gången då han lekte med världsrekordet i diskus (p) 
där e idrottsprästen (p) Samuel Norrby (p) som predikade vid hög
mässan (p) å talade kärnfriskt å rakt på sak (p) precis som en pre
dikan ska vara i Mora en sån dag som denna (p) å där e då kranskuUan 
(p) henne har ja presenterat redan (p) här e Morakamraternas sty
relse in corpore (p) här e gamla styrelsemedlemmar (p) som va 
med då Vasaloppet va ungt (p) å höll på att bryta igenom (p) nåja 
(p) de slog nu igenom me en väldi fart detta lopp (p) där e här å 
var på läktarna gamla Vasaloppssegrare (p) å så e de förstås (p) de 
trofasta göteborgarna (p) de e svårt att åstakomma extratåg nu för 
tidn (p) men göteborgarnas extratåg de kommer säkert som ett 
brev på posten (p) de brukar vara en tvåtrehundra ifrån Göteborg 
varje år i Mora (p ) så har de varit år e fter år alltifrån begynnelsen 
tror ja (p) å även i år hör man göteborgska på läktarna (p) på 
många ställen 
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Vip 1951 

En härlig utförslöpa tar vid (p) löparna kan vila sej i den (p) å spå
ret sticker ner mot Vanan tjugoåtta (p) kilometer från startn (p) å 
där vid Vanan går spåret under en landsvägsbro (p) som aliti bru
kar tyngas under många åskådare (p) å löparna e nere på trehund
rade meters höjd över havet (p) Sälen ligger på trehundraförtifem 
meters höjd å Mora på hundrasextio (p) nu blir de uppförsklätt
ring genom en vacker skog till Risbergs fäbodar trettiotvå kilome
ter från startn (p) löparna har att bereda sej på den slitsammaste 
delen av hela banan (p) banan går i en kraftledningsgata å smår et e 
småku spåret e småkuperat de går idelig en upp å ner (p) å en hel 
mil varar det ta (p) mitt på denna tråkiga sträcka ligger en inoffici
ell kontroll (p) där löparna kan få sockervatten å vänliga ord (p) 
sen blir de ljusare å gladare (p) Evertsbergs inägor börjar (p) å där e 
folk vid spåret (p) Evertsberg förtisex kilometer från start löpar
na uppe på fyrahundraförti meter (p) över havet (p) å de värsta e 
över (p) Vasaloppshabituéerna som kört loppet många gånger 
tyckte sej vara till tre fjärdedelar hemma i Mora redan (p) för de 
vet att i fortsättningen blir de mera omväxlande natur å flera åskå
dare utme banan (p) från Evertsberg bär d e tydligt neråt nära en 
mil (p) banan faller från fyrahundraförtio till tvåhundrasexti meter 
över havet (p) å går delvis på timmervägar (p) nu e de fart (p) den
na milen e den snabbaste av alla (p) fram till Oxbergssjön där går 
banan på sjökanten (p) sikten e längre (p) å löparna kan se en hel 
del av konkurrenterna (p) de e två kilometer utmed Oxbergssjön 
(p) fram till Oxbergs långsträckta trevliga flaggande by femtiåtta 
kilometer från starten (p) av de snälla Oxbergsbona brukar de som 
inte tävlar om segern precis utan tillhör (p) den långsammare hälf
ten av löparna få veta att förste man redan är i mål i Mora (p) d e 
som tillhör (p) denna lite stillsammare kategori av löpare (p) har 
dock gjort en god prestation (p) de får vänta vid matkontrollerna 
(p) å di åker i ett spår som e (p) ganska illa sönderkört många 
gånger (p) uppförsbacke genom Oxberg ända fram till Gopshus 
sextiotre kilometer från start (p) de körs i skuggan av Gopshu s-
berget (p) på östra sidan av berget (p) åker man (p) å soliga dagar 
e de annat före där i skuggan som i dag till exempel (p) terrängen e 
visserligen platt nu men rätt glad å trevli e naturen (p) ända fram 
till Eldris ( p) sjuttiåtta kilometer från start (p) bara sju kilom eter 
från mål (p) å mitt på den sträckan finns vid Hökenberg en vän
lighetskontroll igen (p) vänliga ord å sockervatten vankas där (p) 
Eldris e en fäbod (p) men där börjar man möta turister å annat 
folk (p) de piggar upp löparnas humör (p) spåret följer vintervägar 
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över en platå (p) å då löparna klarat d en där platån (p) så kan di 
fånga en skymt av Mora kyrktorn (p) som ju bör verka upplivande 
(p) från platån bär de iväg nerför en backe emot Sälja by (p) över 
landsvägen ska löparna (p) där står massor av väntande människor 
(p) ja såg dom för bara några minuter sedan å de va hundratal 
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BILAGA 3. Språkprov ur Fotbollsreferat (Fo) 

Fo 1934 

ett norskt huvud nickar den fram till högerinner (p) till Kvammen 
så går den till högerytter (p) å tänk om Norge skulle vinna på 
detta kanske sista anfall (p) till högerinner igen till Kvammen (p) 
nej nej (p) där kom Ernst Andersson nu (p) å där blandar sej (p) 
diverse svenska fotbolls-forwardsspelare i leken Jonasson å Bertil 
Ericsson å en passning till Kroon (p) å Kroon har kommit fri löper 
ner mot mål sneddar in mot buren passar (p) passar på ett norskt 
ben skjuter (p) skjuter rakt i famnen på (p) Tippen Johansen (p) 
som har all möda i världen att bemästra de hårda skottet (p) han 
klarar saken i alla fall (p) får dock inte bollen så långt ifrån sej de 
blir ett nytt svenskt anfall (p) å kanske ett nytt skott (p) Tippen 
Johansen e ute ur målet långt ute på planen (p) slår bollen ifrån sej 
(p) långt ut den här gången ut till vänsterytter (p) å vänsterytter 
rusar fram allt vad hans små korta benstumpar förmår där e 

han ganska nära Rydbergs bur (p) passar till sin center å centern e 
igenom (p) å skjuter (p) Rydberg måste kasta sej åt vänster (p) fånga 
bollen (p) de här såg hotfullt ut men va inte så hotfullt i alla fall 
(p) för i samma ögonblick som Rydberg kastade sej så blåste 
domaren visserligen för norsk frispark (p) men i alla fall (p) de va 
väl knappast rätt (p) att blåsa när norrmännen hade favör 

Fo 1948 (jug) 

å så e de jugoslaven som får bollen alltså (p) å slår den efter 
sidlinjen (p) å slår den efter sidlinjen (p) den går ut (p) kastas 
genast in av Knut Nordahl nu kom de en passning ifrån Gren som 
inte kom fram till (p) Garvis (p) å så går jugoslaverna fram i 
centrum å i höger (p) samtidit faller en jugoslav omkull (p) och (p) 
domaren har ett allvarsord att säja Bertil Nordahl tror ja (p) 
frispark för Jugoslavien (p) tio meter på svensk sida om mittlinjen 
(p) rullande boll åt höger (p) han kan inte komma förbi Knut 
Nordahl har inte kunnat de än i varje fall Knut faller men jugosla
ven står på fötterna (p) han har inte kunnat vinna mark i alla fall 
(p) nu ha han passat till sin inner som gått ut på yttern (p) å denne 
slår en luftpassning in mot mål å där nickas bollen mot mål (p) just 
över (p) halv meter över (p) de var högerinnern Mittich (p) som 
satte Lindberg på prov (p) å de va första provet som Lindberg fick 
bestå under matchen (p) han ha gjort insparken nu (p) de e spel 
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på jugoslaviska sidan hos Liedholm (p) men jugoslaverna kommer 
på sin högersida om högeryttern (p) kunde springa lite fortare för
stås så skulle de ha blivit så (p) de vart de inte utan de blev inkast 
för Sverige (p) bollen e inne hos Garvis men han har tre jugoslaver 
omkring sej (p) för många 

Fo 1954 

den springer en kamrat på högersidan efter förtvivlat men hinner 
den inte fast fötterna går som lärkvingar på honom (p) bollen 
rullar över sidlinjen och det är inkast för Sverige (p) en femton 
meter från hörnflaggan Lindh kastar bollen inåt plan (p) den kom 
till Sven-Ove som har gått över på vänstersidan (p) där e Thillberg 
å Thillberg en markpassning fram i centrum (p) Sven-Ove efter 
bollen men hinner den inte (p) å ryssarna attackerar på vänster
sidan my eke vackra passningar fortfarande (p) de spelar så väloljat 
men den här gången va de Kacka Andersson som stoppade dom (p) 
för ett ögonblick åtminstone (p) ja de blir bara ett ögonblick för 
nu kommer tillbaka straxt (p) en bakåtpassning till vänsterbacken 
å så en lyra från honom fram i centrum (p) svenskar å ryssar 
hoppar bollen går till en ryss (p) å strax skjuter han å där sköt han 
(p) å bollen träffar Kalle Svenssons knogar å går över kortlinjen 
och de blir rysk hörna (p) de har gått femton minuter av fotbolls
match—landskampen Sverige Sovjet å Sovjet leder med två mål 
mot noll (p) i Dynamostadion i Moskva (p) hörnsparken gav 
ingenting nu har Kalle Svensson sparkat ut bollen till Jompa som 
stod på mittpunkten (p) som har bollen alltjämt Jompa Eriksson 
centern e de fråga om han knuffas me sin centerhalv (p) å mister 
bollen till slut (p) å de rödvita tar hand om den (p) dribblar sej 
fram som mes t (bäst?) mellan svenska halvbackar fortfarande 
rödvitt bara åså bollen över till höger (p) där hoppade Ove Be-
Orvar Bergmark å nickade (p) å så får Julie Gustavsson gripa in då 
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BILAGA 4. Tabeller till kapitel 8. Avsnittet makrosyntagmer 
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BILAGA S. Tabeller till kapitel 8. Avsnittet meningslängd 

Tabell 26. Genomsnittlig meningslängd i Bb 

År Antal RättM Medelvärde Standardavvikelse 
(n) (m) (s) 

1934 25 12,0 11,0 
1935 83 13,3 8,3 
1936 164 9,6 6,5 
1941 I 146 10,0 6,1 
1941 II 97 9,0 6,4 
1944 48 9,9 8,7 
1951 54 8,4 5,0 
1952 I 48 10,2 6,4 
1952 II 51 9,0 3,9 
1956 52 9,1 7,2 
1957 I 44 10,4 7,8 
1957 II 60 7,6 4,1 
1960 53 9,0 5,6 
1961 43 10,4 7,2 
1962 53 8,3 6,6 
1968 49 9,2 4,8 
1969 I 53 8,9 5,2 
1969 II 44 10,5 7,6 

Totalt 1167 9,7 6,6 
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Tabell 27. Genomsnittlig meningslängd i Vip 

Är Antal RättM 
(n) 

Medelvärde 
(m) 

Standardavvikelse 
(s) 

1937 156 9,2 5,8 
1939 150 9,5 5,0 
1942 90 10,8 6,8 
1943 104 8,8 4,7 
1944 83 11,6 7,0 
1951 157 9,1 5,0 
1958 148 9,1 5,9 
1961 62 7,9 4,0 
1962 225 9,2 5,9 

Totalt 1175 9,4 5, 7  

Tabell 28. Genomsnittlig meningslängd i Fo 

Är Antal RättM 
(n) 

Medelvärde 
(m) 

Standardavvikelse 
('*) 

1934 66 9,5 5,4 
1935 80 7,2 4,3 
1938 73 8,2 4,9 
1939 72 7,7 4,1 
1943 92 8,5 4,3 
1948 öst 102 7,4 3,6 
1948 Jug 103 7,2 3,7 
1952 158 6,9 3,2 
1954 146 7,9 4,7 

Totalt 892 7,7 4,2 
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% Andel meningar 

Figur 3. Meningslängdens fördelning 

( mede lvärde = 9,7, 
standardavvikelse = 6,6) 

I » M I I I 
10 11 12 IS 14 16 16 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 26 ^ SO 31 32 33 34 56 36 37 38 39 4 0 41 42 4 3 < 

Andel meningar 

Figur 4. Meningslängdens fördelning 
i Vip 
(medelvärde = 9,4 , 
standardavvikelse = 5,7) 
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Andel meningar 

Figur 5. Meningslängdens fördelning 

(medelvärde = 7,7 , 
standardavvikelse = 4,2) 
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BILAGA 6. Frågeformulär 

Umeå den 15 juni 1970 

Inom avdelningen för svenska vid Umeå universitet är jag sys
selsatt med en akademisk avhandling om Sven Jerrings språk i ra
dio. Uppgiften är att undersöka vissa syntaktiska företeelser i ett 
material som omspänner Jerrings hela verksamhetstid i ljudradion. 
Jag har koncentrerat mig på några olika genrer, såsom Barnens 
brevlåda och Vasaloppet. 

I detta sammanhang skulle det vara betydelsefullt för mig om 
ni — utif rån er egen erfarenhet av det interna arbetet vid Sveriges 
Radio och Radiotjänst — ville svara på några frågor. Främst gäller 
dessa manuskriptets roll och förekomsten eller frånvaron av språk-
lig »styrning». 

Jag har nedan formulerat frågor som kanske kein vara till en 
viss hjälp, men huvudsaken är, att ni redogör för er egen upplevelse 
av företagets och medarbetarnas arbetsprinciper i manus- och 
språkfrågor. 

1. Var det vanligt med ett helt utskrivet manuskript vid pro
gramsändning? Användes andra typer av manuskript, exv stolpar 
eller stödanteckningar? Hur handlade Sven Jerring på denna 
punkt? Utformades manuskriptet skriftspråkligt för att sedan gö
ras om till talspråk (de till di/dom, är till e, roligt till rolit osv) eller 
lät man det från början få en talspråklig prägel? 

2. Fick ni några anvisningar om hur ni skulle tala i radio? Upp
fattade ni någon medarbetare som auktoritet i språkriktighetsfrå
gor? Utövade akademiska språkvårdare någon påtryckning på er? 
Fanns det en tyst överenskommelse mellan medarbetarna om hur 
man skulle tala i radio? Debatterades ofta frågor av språklig art vid 
interna diskussioner? 

Jag hoppas att ni stimuleras av att åter ge er i kast med er kära 
radio och lovar att ert svar skall behandlas med diskretion. 

Med tack för hjälpen 
Åke Jonsson 

F.M. Åke Jonsson 
Stipendiegränd 14D/3 
902 40 UMEÅ 
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