


Svenskt och osvenskt i 1700-talets 
svenska ordböcker 

Anna Helga Hannesdottir 

Vid 1800-talets mitt hävdar författaren och språkvetaren C.J.L. Almqvist 
att "Det språk, som man kallar Svenska, är en idé. Det finnes allenast i böcker 
och i grammatiskt bildade personers skrifter: såsom verkligt lefvande språk 
(i tal) gifves det deremot icke".1 Det språkliga klimatet i 1700-talets Sverige 
dominerades av detta gigantiska idébygge: man byggde svenskan. 

De två viktigaste momenten i språkbygget gällde svenskans ställning 
gentemot latinet respektive svenskans kodifiering och standardisering. Inom 
den lärda världen var latinets dominerande ställning fortfarande given, även 
om renässansens syn på nationalspråket som ett fullvärdigt alternativ 
naturligtvis hade nått Sverige för länge sedan. Som ett utslag av den isländska 
renässansen i Norden publicerades en hel del norröna texter, ofta i 
parallellutgåvor med fornvästnordisk och svensk (ofta också latinsk) text vid 
sidan av varandra och med latinska kommentarer som komplement. Syftet 
var naturligtvis att till vidare kretsar förmedla de återupptäckta skrifternas 
innehåll, som ju ansågs utgöra bevis för nordbornas ärorika förflutna och 
goternas nordiska (eller snarare svenska) ursprung. De norröna skrifterna 
bildade en inhemsk klassisk litteratur, och samtidigt stärktes uppfattningen 
om modersmålets funktionsduglighet. Som ett led i denna verksamhet 
utarbetade Olof Verelius en ordbok, där fornsvenska ord ur landskapslagarna 
och fornvästnordiska ord, hämtade ur de nya utgåvorna av norröna texter, 
förses med svenska och latinska ekvivalenter.21 och med att man betraktade 

1 Carl Jonas Love Almqvist, Svensk spräklära, 3 uppl., Stockholm 1840, s. 237. 
2 Olof Verelius, Index lingvte veteris scytho-scandica sive gothica ex vetusti avi monumentis [...] 
collectus, Upsalas 1691. 

87 



fornvästnordiska och fornsvenska som samma språk fick man en rik språklig 
källa att ösa ur, något som utnyttjades flitigt. 

Inför 1700-talet präglas således det svenska kulturklimatet både av ström
ningar från kontinenten och av en inhemsk glorifierande syn på den egna 
forntiden. Det rådde emellertid inte någon motsättning mellan de främmande 
klassiska och de nationella fornnordiska stämningarna. De klassiska idealen 
värderades högt och det klassiska arvet var allas egendom som det var ange
läget att återerövra och införliva med den nationella kulturutövningen. Vid 
1700-talets ingång var latinets ställning trots allt fortfarande ohotad i många 
sammanhang. Så var det exempelvis allenarådande som vetenskapsspråk. 

Intresset för den nordiska forntiden brukar ju sammanfattas under be
teckningen "göticism". Som redan antytts kombineras ofta den nordiska 
göticismen med det antika kulturarvet på ett intrikat sätt. Konstigt nog har 
nordister inte ägnat frågan om kontakten mellan göticism och klassicism 
något större intresse. Vad göticismen har betytt för 1600- och 1700-tals-
svenskan är också dåligt undersökt, liksom hur svenskan faktiskt påverkades 
av den ständiga kontakten med latinet. 

Vid sidan av svenskans relation till latinet gällde alltså den andra över
gripande frågan svenskans kodifiering och standardisering. För att i alla av
seenden kunna bli lika funktionsdugligt som latinet måste språket studeras, 
beskrivas och standardiseras. Språket genomgick en regelrätt språkplanerings
process. Denna försiggick i flera dimensioner. Enhetliga mönster för ordens 
stavning och böjning skulle fastställas, beskrivas och förmedlas, och även 
ordförrådet skulle avgränsas och etableras - samt utvecklas för att kunna 
hävda sig gentemot latinet. 

Med utgångspunkt i några av 1700-talets lexikografiska arbeten, som jag 
har studerat i ett annat sammanhang,3 har jag försökt bilda mig en uppfattning 
om hur man under 1700-talet såg på svenskan och dess etablering. Var gick 
gränserna mellan det som var svenskt och det som var osvenskt? Var det som 
var osvenskt samtidigt också främmande? Hur förändras synen på olika 
osvenska/främmande inslag under 1700-talets gång? Den fråga om svenskt 
gentemot osvenskt som senare tiders nordister har sysselsatt sig med är: 
När, hur och varifrån kommer främmande ord in i svenskan? Den ständiga 
diskussionen om inslaget av främmande ord hade inletts redan före 1700-
talets början. Främst diskuterades de främmande ordens närvarorätt. 

3 Anna H. Hannesdöttir, Lexikografihistorisk spegel. Den enspråkiga svenska lexikografins utveck

ling ur den tvåspråkiga, Göteborg 1998. 
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Vad är då främmande ord? Det kan man ha olika mening om - och det har 
man alltid haft. Jag har här medvetet valt att göra en distinktion mellan 
osvenskt och främmande. Det som är osvenskt behöver inte nödvändigtvis 
vara främmande. Sålunda är det diskutabelt om latinet under 1600- och 1700-
talet uppfattas som främmande. Däremot är det alldeles avgjort osvenskt. 
Tyskan betraktas knappast som främmande utan uppfattas snarare som ett 
systerspråk till svenskan.4 Det osvenska och det främmande förenades 
däremot i det franska inflytandet på svenskan, och inblandning av franska 
element sågs med oblida ögon i de flesta sammanhang. Vidare uppstod un
der senare delen av 1700-talet en direkt diskussion om dialektordens status: 
de betraktades av många som obegripliga och främmande, samtidigt som de 
ju onekligen är svenska. Det som uppfattas som främmande kan sålunda 
vara såväl svenskt som osvenskt, liksom det som faktisk är osvenskt inte 
alltid uppfattas som främmande. 

De lexikografer som var verksamma under 1700-talet spelar en mycket 
viktig roll i svenskans kodifiering och standardisering. Språkplaneringsproces
sen består av fyra faser: 1) val av norm, 2) kodifiering, 3) implementering av 
den norm som valts och av de resultat som uppnåtts genom kodifieringen 
och 4) utbyggnad av såväl språkmaterialet som olika språkliga uttrycksmedel.5 

Det är fas två, kodifieringsfasen, och fas fyra, utbyggnad av språkmaterialet, 
som jag skall behandla här. Fas två består i standardiseringsarbete av tre 
olika slag. För det första skall ortografin standardiseras, för det andra skall 
grammatiska regler identifieras och beskrivas och för det tredje skall ett 
representativt ordförråd extraheras, etableras och beskrivas. En viktig skill
nad mellan beskrivningen av svenskans ordförråd, dvs. den lexikaliska be
skrivningen, och beskrivningen av svenskans grammatik är avgränsningen 
av det objekt som beskrivs. I den grammatiska beskrivningen såsom den 
presenteras i grammatikorna redovisas exempelvis ordböjningen enligt 
standardiserade paradigm av välprövad latinsk modell, och ett litet antal ord 
får illustrera regelbundenheten i systemet. Också eventuella konstaterade 
oregelbundenheter illustreras med ett litet antal ord. Lexikograferna däremot 

4 Stiernhielms syn på relationen mellan svenska och tyska var snarast att de var som "twå 
fullbördige systrar" och Columbus ser dem som "Systrar huars Faar ok Moor äre längst döde". 
Citerat efter Sylvia Danielson, Samuel Columbus' språkprogram i En Swensk Ordeskötsel (Acta 
Universitatis Umensis: Umeå Studies in the Humanities. 9), Umeå 1976. Se även Hannesdöttir 
1998 s. 137 £ 
5 Se Anna H. Hannesdöttir, "Ordböckernas roll i svenskans grammatiska standardisering", i 
LexicoNordica 7, 2000, s. 23-40. 
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måste ur ett antal perspektiv ta ställning till varje enskilt ord. Ett av dessa 

perspektiv rör just språkplaneringens fjärde fas: utbyggnad av språkmaterialet. 

Hur skulle svenskan avgränsas, vilka ord kunde betraktas som "tillräckligt 

svenska" för att utgöra stommen i det svenska språkbygget och därigenom 

införas i de svenska ordböckerna? Hur skulle ordförrådet byggas ut? 

Min undersökning gäller huvudsakligen fyra olika lexikografers verk. Rent 

definitionsmässigt är "det främmande" mycket väl representerat i 1700-talets 

ordböcker på ett trivialt plan. De är nämligen alla tvåspråkiga, dvs. jämte 

svenskan förekommer också ett främmande språk. Det avgörande är förstås 

hur påverkad av främmande stoff den svenska delen är. Jag har undersökt 

hur var och en av de aktuella lexikograferna tar ställning till vad som är 

svenskt respektive osvenskt rent principiellt, dvs. vad de säger i inledningen 

till sina verk eller i andra generella uttalanden. Jag har sedan undersökt hur 

de omsätter teori i praktik, dvs. i vilken utsträckning och på vilket sätt de 

behandlar osvenska eller främmande ord i sina ordböcker. 

De fyra lexikograferna är Haqvin Spegel och Jesper Swedberg, som var 

verksamma i 1700-talets början, Levin Möller från seklets mitt och Abraham 

Sahlstedt som publicerar sin stora svensk-latinska ordbok 1773. Genom denna 

spridning i tiden hoppas jag kunna spåra de förändringar i synen på svenskt 

och främmande som kommer till uttryck i språkdebatten under 1700-talet. 

Haqvin Spegels ordbok kom ut 1712 och den är den äldsta av de här 

undersökta ordböckerna.6 Spegel var född 1645 och han är själv därför snarare 

en representant för 1600-talet än för 1700-talet. Ordboken är också på många 

sätt väl förankrad i 1600-talets språksyn, såsom den företräds av 

opinionsbildare som Stiernhielm, Rudbeckoch Verelius. Den titel som Spegel 

ger sin ordbok är i sig intressant: "Glossarium - Sveo-Gothicum eller Swensk-
Ordabook". Här motsvaras alltså det latinska "Sveo-Gothicum" på svenska 

av Swensk. 

I den långa inledningen till ordboken behandlar Spegel frågor som rör 

användningen av främmande ord i svenskan. Han avslöjar där en klart 
patriotisk och delvis puristisk språksyn. I följande stycke beskriver han sitt 
arbetssätt och han definierar därmed också sitt objekt: 

6 Haqvin Spegel, Glossarium - Sveo-Gothicum Eller Swensk-Ordabook, Lund 17x2.1 ordboken 
används gotisk fraktur för svenskt och annat germanskt material medan det som formuleras på 
latin liksom ord av icke-germanskt ursprung återges med antikva. Denna skillnad redovisas i 
denna uppsats genom att de ord eller avsnitt som tryckts med antik stil kursiveras. 
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(1) i ordning upteknade alla Swenska ord / som antingen nu i bruk äre / eller wore tå wår 
Helga i?2Åi?/uttolckades och språket icke war så mycket med främmane ord förblandat. 
(2) Bifogade them the gamla Göthiska orden / som finnas i Sagurna eller Sweriges 
åtskillige Lagböcker [...].7 

Hans material är alltså både de i samtiden gångbara svenska orden och sådana 
som tidigare använts men som efterhand har försvunnit. Han kommenterar 
vidare inslaget av gamla ord: han vill förklara dem dels för att folk skall 
förstå Bibeln, dels för att de åter skall tas i bruk: 

I synnerhet hafwer jag befunnit thet Swenska Språket wara merckeligen förandrat / 
sedan then H. Bibel, blef första gången år 1537 på thet samma aflat / i ty många ord / som 
tå woro brukeliga / äro nu blefne thet gemena folcket okunniga / och at några woro tå 
uti en helt annan mening brukade än the nu warda skrefne och talade; förthenskull 
hafwer jag tyckt thet wara mödan wärdt / at giöra en liten uttydning öfwer the sam[m]a 
/ dels på thet the enfaldige mage them thes snarare förstå / dels och at sådana ord kunna 
åter uti almänt bruk effter handen blifwa wedertagne / [...].8 

Här förespråkar han alltså ett allmänt bruk av en speciell typ av ord som inte 
självklart betraktades som hörande till den samtida svenskan: nämligen in
hemska ord som kommit ur bruk och fallit i glömska och därigenom blivit 
främmande. För att de skall bli tillgängliga för allmänheten behöver de för
klaras. Symptomatiskt nog förklaras de i de allra flesta fall inte på svenska 
utan på latin. Däremot fördömer han användningen av ord av utländskt, främ
mande ursprung. Han finner det rimligt att man behärskar det språk man 
använder så bra att man inte behöver låna ord från andra språk. De som blandar 
sitt språk med sådana ord är "intet klokare / än the som lappa ihoop en kläd-
ning utaf allehanda klutar / ther the kunde hafwa en mycket bättre utaf et 
stycke / eller enahanda tyg".9 Denna inställning hade redan romarna och de 
gamla grekerna menar han, och han undrar om "thet står bettre at mängia 
Franska ord i Swenska språket / än at sättia swenska ihoop med thet franska?".10 

Spegel jämställer också främmande ord med utländska seder: de hör inte 
hemma här hos oss. Däremot menar han att man naturligtvis behöver kunna 
främmande språk och kunna tala med tyskar, fransmän och engelsmän, men 
det är "likwäl snöpligit och orimmeligit / at inblanda theras ordalag uti sit 
tungomål".11 

7 Spegel, Företaal [ s. 24]. 
8 Spegel, Företaal [ s. 26]. 
9 Spegel, Företaal [s. 9]. 

10 Ibid 
11 Spegel, Företaal [ s. 11]. 
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Just skicket att blanda det svenska och det osvenska och främmande ansågs 
som osmakligt. Spegel framför också - med vår terminologi - demokratiska 
argument mot användningen av främmande ord. Om överheten använder 
ord som allmänheten inte förstår "så kan theraf intet annat följa / än 
missförstånd och wilfarelse ; (a) Therföre hafwer en lärd Man fordom med 
goda skiäl klagat / thet Språken med fremmande Ord så förblandas / at then 
ene intet egentliga weet hwad then andra menar". Detta illustreras ytterligare 
- på latin: "Cum sua quisqe verba cudat & peregrina domesticis misceat, 
ejusmodi conflatur oratio, quas ne nostrse quidem asratis hominibus intelligi 
potest, tantum abest, ut, posteritas assequatur".12 

Att Spegel formulerar sin text omväxlande på svenska och latin kommen
terar han inte och han har tydligen inte betraktat bruket av latin som meta-
språk i ordboken som en försvårande faktor när det gäller ordbokens använd
ning. De främmande orden ses däremot som en styggelse i språkbruket. 
Särskilt hårt går han åt de präster som blandar både franska och tyska ord i 
sina predikningar: 

Men alraskadeligst och odrägeligst är thet / när Prester wilja pryda sina prädikningar 

(hwilka bör för Lärde och Olärde wara tydeliga) med många Ord / som äre fremmande 

och obekante / säijandes heller passage än gång / heller discours än taal &c. Och hwad 

behöfwas taga til låns utaf Tyskan sådana sälsamma Ord / som e.g. ergätzlighet / 

erkläckeligt / förklening / angenähm / bemantla / nachlefiig / fördächtig [...] när man 

hafwer äfwen så fagra och tydeliga Ord uti Swenskan.13 

Spegel företräder här en mindre vanlig syn på relationen mellan svenska och 
tyska i och med att han kritiserar användningen av tyska ord i svenskan (jfr 
not 4). Beträffande franskan illustrerar han det befängda i att blanda in franska 
ord i svenskan genom att byta perspektiv: "Huru illa skulle thet stå om 
Fransoser wille blanda Swenska ord i sitt taal eller i sina Skrifter / och rät så 
illa står thet / at hafwa franska ord i Swenska Prädikningar / bref eller andra 
saker".14 Han uttrycker särskilt sin irritation över det som tydligen var mode
ordet just då: "Men öfwer alt skal nu Ordet galant wara / ehuru galet thet 
kommer til måtta / och in Summa, all Fransöska skal blifwa Swenska / men 
all Swenska blifwa af somligom förachtad".15 

12 Spegel, s. 580. 
13 Spegel, s. 580 f. 
14 Spegel, s. 581. 
15 Ibid. 
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Spegels ordbok avslutas med en lista på 20 sidor: "Förtekning på några 
Fransöska Ord som äro nu inblandade uti Swenskan / och kan hende af 
allom icke rätt förstås". Trots att han upprepade gånger förklarat sin syn på 
de franska orden uttrycks i överskriften ingen värdering av deras användning. 
Orden behandlas sakligt, de kommenteras ibland på svenska men förklaras 
huvudsakligen på latin. Här illustrerar Spegels tillvägagångssätt svårigheten 
att avgöra vad som betraktades som främmande: han ansåg det motiverat att 
förklara franska ord för de svenska läsarna — men de kunde förklaras på 
latin. Vi ser nedan några exempel på vilken information Spegel lämnar om 
de främmande orden och också hur denna information förmedlas.16 

Catharry. hufwud-rening / när skadelig wätska faller ifrå hiernan: snufwa. Ar it grekiskt 
ord.Angl. acatarre, rheum, cold. Gall. catarrhe, rect. rhume.,fluxion. Full af catharr, plågad 
af hufwudbrott. Gall. catharreux, enrumé. Angl. to get cold, to catch cold o: få snufwa. 

Gallant; al. Galant. 
Ther är näpliga något franskt ord / som nu är mera gemeent i Swerige än thetta / och 
likwäl är mångom okunnigt hwad thet egentliga betyder: Ty Gallant homme kallas hos 
Fransoserna then som är wettig / artig / skickelig / scitus homo ; Men månge kalla then 
så / som allenast är wäl klädd / omskönt han är mera galeux än gallanZ17 ]; ty til at så wara 
/ fodras at han skal wara som Angelländarne säga / goodly, noble, worthy, vertuous, subtile, 
wise, merry,pleasant, openhearted. Elliest betyder och galant thet samma som amoureux. 
Galanterie,gallantise.Angl.galantnesse, noblenesse, bravery, worthinesse, stoutnesse. Galanterie 
kallas och nu ab ipsis Gallis then stygga stinkande siuka. al. mal de NaplesSlsi 

Liberi. Gall. livré'. Germ. lieberey. Lat. Barbar, liberatay. vestitus famulorum aulicorum. 
Olim autem tessera quadam eratvestibus assuta velalligata, qua nobiles & eqvites ad obseqvium 
aliqvod militäre pmstandu[m] tenebantur. Vide Franc. Menestr. de eqvestri dignit. vet. & nova. 

De främmande osvenska orden behandlas alltså i en separat förteckning. I 
själva ordboken är de franska och latinska orden sparsamt förekommande 
som uppslagsord medan det är gott om ord av tyskt ursprung. Det som 
emellertid delvis sätter sin prägel på ordboken är det relativt stora antalet 

16 Spegel, 1712 s.v. Gatharr, Gallant och Liberi. 
17 Båda orden, Galant och Galeux, behandlas i den fransk-svenska delen av L. Möllers ordbok 
(1745): Galant, e, adj. & subst. (se gale) kläder, som man brukar, då man wil wisa sin prackt; en 

som putsar sig för at behaga fruntimmer; en upwacktare hos fruntimmer; friare; kiäraste; en 
snushane; den som wet wäl at skicka sig; den som mycket sträfwar efter något; en artig, höflig 

menniskia; en wacker, artig, beskiedelig man. Galeux, euse, adj. [...] (afgale) skabbig; det som är 
förderfwadt af matkar, såsom trä. (Möller 1745, s.v. galant och galeux.) 
18 Den betydelse av Galanterie som Spegel åsyftar redovisas inte i Möllers ordbok. Däremot 
återfinns där uppslagsordet mal de Naples, försett med den svenska ekvivalenten frantsoserna. 
Såväl galanteri som fransoserna var under 1700-talet vanliga benämningar på syfilis. 
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ord som Spegel har hämtat ur utgåvorna av de isländska sagorna. Dessa ord 
avser Spegel att introducera i svenskan. Han tar med ord som redan lanserats, 
t. ex. arla, och idrät!itrot men också ord som vi vet blev misslyckade förslag, 
som ordenfrädi ("lärdom/förfarenhet"),^^^ ("underwisa"),yra^z/r("lärd"), 
jrägur ("berömmelig") och frägdarmadur ("vir celebris", 'kändis'). Det finns 
också gott om dialektord i ordboken. Enligt Spegels uppfattning om svenskan 
var dessa ord, de gamla och de dialektala, visserligen främmande på så sätt 
att de behövde lanseras i allmänspråket, men de var inte osvenska och de 
markeras inte som speciella på något sätt. De behandlas på samma sätt och 
tillsammans med de andra svenska orden. De var väl ägnade som material i 
språkbygget. 

Den andre i ordningen här är Jesper Swedberg. Han var obetydligt yngre 
än Spegel och företrädde i mycket samma syn på svenskan. Han utarbetade 
en stor svensk ordbok som emellertid aldrig publicerades. Hans andra stora 
språkvetenskapliga arbete är Schibboleth. Swenska Språkets Ryckt och Richtighet 
och det innehåller även avsnitt av rent lexikalisk natur.19 Där diskuterar han 
bland annat det förkastliga i att bruka främmande ord och några av bokens 
kapitel behandlar detta tema. I kapitel 14 diskuteras bruket av "fremmande 
ord och ordalag" rent allmänt, medan kapitel 15 ägnas åt främmande ord i 
Bibeln specifikt, som kommenteras och förklaras - fast enbart på latin. Det 
sextonde kapitlet består av en "Ordalista på Fremmande ord och ordalag / 
som hos omerendels onödigt brukas. I theras stelle Swenska ord gifwen". 
I förteckningen dominerar de franska orden stort men ord av tyskt ursprung 
förekommer också. Orden förses med en eller flera svenska ekvivalenter. I 
slutet av kapitlet påpekar Swedberg att det finns olika typer av främmande 
ord och att en del av dem faktiskt är nödvändiga: 

Doch kunne wi icke vndgå / som förr är sagdt / med mindre wi moste kennas wid 
monga fremmande ord / och låta them blifwa odrefne : emädan the longosedan in-
komne och emottagne äro / hafwa här fått burskap / och giöra ofi god tienst / them wi 
/ kan ske / af wåra egna ord ei kunne hafwa.20 

Lars Holm, som undersökt Swedbergs språkvetenskapliga arbeten, påpekar 
att Swedberg i själva verket intog en betydligt mera pragmatisk inställning 
till användningen av främmande ord generellt än kollegan Spegel.21 Men 

19 Jesper Swedberg 1716, Schibboleth. Swenska Språkets Rycht och Richtighet, Skara, 1716. 
20 Swedberg, s. 303. 
21 Lars Holm, "Swedberg och de främmande orden" i Gertrud Pettersson (red.), Studier i svensk 
språkhistoria, Lund 1988, s. 104-119. 
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när det gäller synen på det franska inflytandet specifikt är de rörande överens. 
I sin levnadsteckning tar Swedberg bladet från munnen: 

Enkannerliga kom thet [svenska språket] af sig och förderfwades i Drottnings Christine 
tid, tå Fransosar kommo såsom en syndaflod in i Swerige, och alt skulle wara Fransöskt. 
Maten och drycken skulle wara Fransösk: klädren Fransöska: sengen Fransösk. Jag gitter 
ei nemna mehr Fransöskt fläder och fåfängio. Alle skulle med ens til Franckrike, at 
afsettia Tyska krigets penningar, och lära och föra hem med sig bon yiur Monsieur, 
parlez vous Francois Monsieur, etc. etc. Tå blef språket mehr och mehr förderfwadt.22 

Kapitel 17 i Schibboleth bär rubriken "Lista på gamla / gäfwa och wackra ord 
och ordalag". På drygt hundra sidor behandlas ålderdomliga ord, hämtade 
ur svenska medeltida skrifter och ur Verelius utgåvor av de isländska sagorna. 
Många av de "gamla, gäfwa och wackra" orden bär en klar isländsk prägel. 
En del ord förklaras på svenska, andra på latin. Swedbergs syfte framgår 
tydligt i kapitlets slut: 

När wåre gamle ord så småningen / med gott besked / och försichteliga återtoges / 
kunde wi effter hand blifwa qwitte the alt förmonga fremmande ord och ordalag / som 
wårt språk förkrenckia och förderfwa; them wi ock mykit wel vmbära kunnom. 3 

Också här manar han till måttfullhet, de gamla orden skall återtas "med 
beskedlighet och försichteliga".24 

Även om Swedberg tar ställning mot det franska inflytandet är hans 
språksyn som sagt pragmatisk snarare än puristisk eller patriotisk. Det finns 
ett stort antal osvenska ord som har etablerats i svenskan och som inte längre 
uppfattas som främmande. Det finns ingen anledning att inte använda dem. 
Däremot bör man vara försiktig med de gamla, främmande svenska ord som 
det nu finns en strävan att återinföra; dessa skall man använda med urskillning. 

Som lexikograf var Levin Möller inte särskilt framstående. Hans fransk
svenska och svensk-franska ordbok, den första ordboken mellan dessa språk, 
bygger helt och hållet på dels en tysk-svensk och svensk-tysk, dels en fransk
tysk och tysk-fransk föregångare.25 Detta redovisar Möller i förordet till sitt 
arbete och där bidrar han också med en del inlägg i den allmänna 
språkdebatten. Bland annat presenterar han sin syn på främmande ord och 

22 Gunnar Wetterberg (utg.), Jesper Swedbergs Lefwernes beskrifning, Lund 1941, s. 452 £ Även 
citerat i Holm 1988. 
23 Swedberg, s. 411. 
24 Swedberg, s. 412. 
25 Levin Möller, Nouveau Dictionaire Frangois-Svedois et Svedois-Franfois. En ny frantzösk och 
swensk samt swensk och frantzösk lexicon, eller Orda-Bok, Stockholm och Upsala, 1745. 

95 



förmedlar en del tänkvärda kommentarer. Han har tagit sig friheten att skapa 

nya ord, såsom ton-tekn, ton-konst, språk-konst och tale-konst etc., men för 

det mesta föredrar han de etablerade främmande orden. Han ser språket 
som ett instrument för tanken, som ett kommunikationsmedel. Tanken skall 
inte hindras av språket, därför skall man använda tingens vedertagna 
beteckningar, främmande eller ej: 

Ingen förnuftig lärer neka, at ju en grundelig lärdom och förstånd endast består i tan
karnas beskaffenhet, och ej i blotta ordens förestellningar, ehuru wäl och sinnrikt the 
äro påhittade. Ty språken äro allenast et medel til tankarnas upwäckande. Häraf följer, 
at ju lättare tankarne igenom orden kunna upwäckas, ju bättre äro the. Therföre när 
fremmande ord äro i wårt språk bekanta och antagna: så hindrar man tankarnas befordran 
hos sig och andra, om man lemnar dem, och i theras stellen updiktar andra. Af denna 
grunden säger jag helre mathematik, än natur-mätning, diameteren helre än twär-
mätaren, musik helre än ton-konst &c. Så hafwa och de gamle Romare förhållit sig, ity 
at de behållit de grekiska konst-orden, och igenom en latinsk endelse gifwit dem hos sig 
likasom borgare-rätt. Det inkastet, som häremot kunde gjöras af språkets renhet, är af 
ringa werde. [...] Desutan hwad hindrar för exempel, at ej musik är et rent swenskt ord, 
då det almänt blir antagit? Månne icke alla the öfriga orden äro i början på det sättet 
blefna swenska? [...] Månne icke utlänningar i hwart och et rike äro werkelige borgare, 
då de aflagt borgare-ed, samt dragit skatter och utlagor, efwensåväl som de i landet 
infödde?26 

Möller företräder alltså en pragmatisk, nyttoinriktad språksyn där det vik
tigaste är att kommunikationen fungerar effektivt och utan onödiga 
störningar. Språkets renhet är i det sammanhanget inte relevant. I den svensk
franska delen av ordboken finns det också gott om utländska ord som 
uppslagsord. De ålderdomliga orden däremot är få och de som finns där är 
sådana som redan förekommer i andra ordböcker. Några egna bidrag till 
ordförrådets riktande tycks Möller trots allt inte bry sig om att lämna. 

Vid 1700-talets mitt tycks man ha uppfattat de fornnordiska orden som 
råa och otidsenliga och inte särskilt lämpliga som bidrag till det svenska 
ordförrådets utbyggnad. Samtidigt blev det franska inflytandet allt starkare 
och mera accepterat. Olof Dalin brukar tilldelas en framträdande roll när 
det gäller denna attitydändring, en roll som emellertid förefaller vara allt 
annat än entydig. Dalin var först rudbeckian men tog sedan avstånd från 
fornvurmen. I sin Svea rikes historia utgår han emellertid från historie
skrivningen i den isländska tappningen och aktualiserar därmed göticismen 
på nytt. I Argus använder han en hel del osvenska ord, såväl latinska som 

26 Möller, Företal [s. 5 £]. 
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franska trots hans drift med snobberiet kring franskan och det franska och 
trots att han faktiskt hade anammat en puristisk språksyn och förespråkat 
ett rent svenskt språk.27 Dalin var en skicklig stilist och hans ordval är oerhört 
medvetet i syfte att åstadkomma en stilistisk effekt. När såväl franska som 
fornnordiska ord rensas ut i den andra upplagan av Argus (1754) är det 
emellertid snarare ett utslag av Dalins eftergift åt den förändrade smaken än 
att han själv ändrade inställning. De fornnordiska orden var nu lika lite 
gångbara som de franska hade varit redan vid seklets början. 

Den siste av de lexikografer som skall nämnas är Abraham Sahlstedt. 
Med ett stort antal grammatiska och lexikografiska arbeten hade han stor 
genomslagskraft i den svenska språkplaneringsprocessen.28 Han är den förste 
som ger ut en separat ordbok över främmande ord, Dictionarium Psevdo— 
Svecanum.291 ordlistans inledning resonerar Sahlstedt kring lånord i svenskan. 
Dessa är, säger han, av tre slag. För det första har vi sådana som "igenom 
tiden och wanan blifwit för oss oumbärlige". Dessa anser han "hafwa wunnit 
Swensk borgare-rätt", och de bör därför tas med i en vanlig svensk ordbok. 
För det andra har vi onödiga ord som har en bra svensk motsvarighet. Sådana 
redovisas i den aktuella ordlistan.30 För det tredje fmns det ord för nya 
begrepp, ord som "brukas stundom i Tal och Skrifter, och torde icke kunna 
umbäras, förr än man med tiden kan få några jämgoda i ställe antagna".31 

Också sådana ord tas med i ordlistan över främmande ord. 
I inledning till sin Swensk ordbok redovisar Sahlstedt sina urvalsprinciper 

för vilka ord som införs i ordboken.32 Han deklarerar att han inte tar med 
dialektala ord och inte heller främmande ord. Vad han menar med främmande 
ord kan utläsas ur hans precisering: "alle dicktade och nygjorde ord, som af 
ingen annan än upfinnaren förstås, och af ingen annan, hwarken i tal eller 
skrifter brukas", "gamle och ur bruket komne ord" samt 

ord, som i synnerhet höra til wisthuset, köket eller källaren, eller särskildt til wåra 
Fruntimmers slögder. Af desse äro de allmänt gängse uti Ordboken intagne: men somlige 
brukas icke, och förstås icke heller af andra, än af Fruntimren. Sådane ord har man icke 
acktat nödigt, at uti Ordboken införa.33 

27 R. Hillman, Svensk prosastil under iyoo-talet (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språk
vård 42.), Stockholm, 1970, s. 22. 
28 A. Hannesdöttir 2000. 
29 Abraham Sahlstedt, Dictionarium Psevdo—Svecanum, det är: Ord-Lista påfrämmande i Swenska 
Språket förekommande ord, Wästerås 1769. 
30 Sahlstedt, s. A2. 
31 Ibid. 
32 Abraham Sahlstedt, Swensk ordbok, Stockholm 1773. 
33 Sahlstedt 1773, Til Läsaren, s. 8. 
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Av uppräkningen framgår att Sahlstedt utesluter främmande ord i vid mening, 
vare sig de är svenska eller osvenska. För att han skall klassificera dem som 
olämpliga i ordboken räcker det med att de är främmande för den manliga 
delen av befolkningen. 

Sahlstedt är djupt engagerad i kodifieringen och utbyggnaden av det 
svenska språket. Hans arbeten får stor betydelse för ortografins stadgande 
och är på många sätt avgörande också för böjningsmorfologins standard
isering. Hans ordbok har uppfattats dels som den första svenska ordboken, 
dels som ett slags föregångare till Svenska Akademiens ordlista. Där redovisas 
ett representativt svenskt ordförråd utan främmande inslag, såsom 
ålderdomliga eller dialektala ord. Ordboken blev emellertid kritiserad, bland 
annat för att den innehöll ett för litet ordförråd. Därvid framfördes synpunkter 
som återknyter till de tidigare, språkpatriotiska idéerna. Man beklagade 
nämligen Sahlstedts okunnighet i fornspråket och att han därför inte hade 
bidragit till ordförrådets utbyggnad med gamla ord eller med "sköna och 
brukbara lämningar", av det slag som fanns bevarade i dialekterna.34 

Den bild som tonar fram av 1700-talslexikografernas syn på ordförrådets 
förnyelse och utbyggnad är långt ifrån enhetlig. Både Spegel och Swedberg 
vurmar för det forna, inhemska men båda främjar ändå integreringen av ord 
av främmande ursprung genom att förteckna dem och förse dem med 
förklaringar. Möller är en god representant för en avdramatiserad nyttoinrik-
tad språksyn, där det viktigaste är att kommunikationen fungerar. Denna 
inställning är ännu mera uttalad hos Sahlstedt. Han gör en ansats till att 
avgränsa det centrala svenska ordförrådet, en avgränsning som kritiserades 
för att vara för snäv. Mot slutet av 1700-talet var det åter läge att introducera 
inhemska ord - men nu skulle de inte längre hämtas ur de fornnordiska 
texterna utan ur de svenska dialekterna. 1700-talets språkliga debatt präglades 
också av uppmärksamheten vid de franska inslagen. Men trots att tillgången 
på franskt ordmaterial var riklig ansågs det inte riktigt användbart i det 
svenska språkbygget. Denna inställning var nog inte grundad bara i 
svenskarnas patriotism och språkliga purism, den avspeglar nog snarare deras 
allmänt komplicerade förhållande till Frankrike. 

Nu vet vi hur det gick med det svenska språkbygget. Språkplanerings
processen är genomförd och har resulterat i en hållfast konstruktion på stabil 
grund. Den moderna språkvården har som främsta uppgift att utöva ständig 

34 Upfostringssällskapets tidningar 1784, s. 162, citerat efter Sigbrit Swahn, Ryktetsförvandlingar, 

Lund 1974, s. 132. 
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översyn och bedriva visst kontinuerligt underhållsarbete, men ingenjörerna 
har i stort sett gjort sitt. En del byggtekniska problem tycks förstås ha evig 
aktualitet. Exempelvis ger mötet mellan svenskt och osvenskt material upphov 
till spänningar än idag. 

På det hela taget präglas dagens språkliga klimat ändå av den pragmatiska 
hållning som redan Swedberg uppvisade. Också Levin Möller hade säkert 
kunnat solidarisera sig med den nutida språkvårdens grundinställning: 
normalt är det funktionalitet som vägleder snarare än renhetssträvanden för 
renhetens egen skull. Om det över huvud taget finns någon djupare nationell 
identitet i verkligheten, är ett väl fungerande gemensamt standardspråk en 
av de mest verksamt bidragande faktorerna. Språkbygget brukar vara en del 
av nationsbygget. Svenskan är idag ett av de mest genomanalyserade, bäst 
beskrivna och mest väletablerade språken i världen och bildar såtillvida en 
naturlig grund för en språklig identitet och gemenskap. 1700-talets 
språkarbete skapade förutsättningar för en sådan utveckling. Man kan bara 
hoppas på att det i exempelvis Möllers anda upprätthålls en generös 
inställning till medlemskap i den svenska språkgemenskapen, att envar som 
sköter sina medborgerliga plikter också äger tillträde till den: "utlänningar 
[...] efwensåväl som de i landet infödde". 
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